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I

Со објавувањето на оваа прва 
книга на Историјата на Тетово и 
Тетовско Собранието на ооштина 
та и Општинскиот одбор на здру- 
жението на борците од НОВ па 
Тетово, како издавачи на овој 
труд, го поставуваат овој предел 
од CP Македонија во редот на 
огантините кои веќе на поширо- 
ката јавност й дадоа региоеалии 
историографски дрегледи на сво 
•ите општински подрачја.

II

Работата на монографий ава 
собрала голем број автори-специ- 
јалисти за одделните потесни дкс- 
циплини кои еашле место на неј- 
зините страници. Така, проф 
Панче Кировски ja обработил ма- 
теријата за природно-географски- 
те ЮДЛККИ, за населението и за 
населбите во Полог. Овој прв дел 
эаедно со картата на територија- 
та и населбите на Тетовско го 
воведува читателог во разбира- 
ньето на основните содржини на 
трудот. Вториот дел „Полог од 
предисторијата до оредниот век” 
е дело на дроф. Иван Микулиќ. 
Профеоорот Томо T o m o îck h  ш  на- 
пишал делот „Полог во средниот 
век” доведувајки го излагањето 
до османското завладување. Тек- 
стот за средновековните црковни 
споменици, вклучени во овој дел 
е од проф. Петар Миљковиќ-Пе- 
пек. Профееорот Методија Соко- 
лоски е автор на историјата на 
Тетово и Тетовско под бсманлис- 
ката власт — до крајот на XVII

век. Toj е еден од носечките тек- 
стови и, речиси, исклучиво зас- 
нюван врз турска изворна доку- 
ментација. Најобемни се таксто- 
вите од акад. Љубен Лапе. Тие 
ш  исполнуваат страниците на де- 
ловите: од шестиот до единаесет- 
тиот. Љ. Лапе ja следи политич- 
ката историја ,на регионов од по- 
четокот на XVII век до крајот и 
юбработил некой поглавја од кул- 
турната историја во XIX и XX 
век. За спомениците на матери- 
јалната култура, за народниот 
живот и за фолклорот на маке- 
донското, албанского и турското 
население текстовите ги напишале 
Љупчо Филиповски, Ангелина 
Крстевска, д-р Воислав Јакосктт, 
днр Лазо Карооки, Торги Горгиев- 
ски, Танас Вражиновски и Ремзи 
Н е с т и . За дијалектите, македон- 
скиот, албанскиот и турскиот — 
на тетовските говори пишуваат 
Трајко Стаматооки, научен совет
ник; проф. Ремзи Несими и Хам- 
ди Хасан. Уредник на монографи- 
јата е акад. Л>. Лапе.

III

Првата Историја на Тето
во и Тетовско щто е пред 
нас, покрај многуте заеднич- 
ки особини со другите ре
гион алии истории, носи некой по- 
себни карактеристики; со што во 
.многу се разликува од досегашни- 
те вакви публикации издадени во 
Републиката. Овие особини и ка- 
рактеристикгу сепак, произлегу- 
ваат од претходно сестрано оо- 
мислената идејна концепција, из- 
работена од Одборот и од Редак-
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цијата, a која легнала во o ć h o b i i - 

те на делото што е пред нас. Очи- 
гледно е дека, авторите на идеј- 

- ниот проект си цоставиле за за
дача да й дадат на јавноста не 
само и не толку опис на политич- 
ката историја на тетовскиот дел 
од полощкиот регион, колку што 
одно интердисциплинарно и сеоп- 
фатно дело кое ги отсликува сите 
страни на животот, на творештво- 
то, а делумно и на современите 
културни состојби на населенною 
во регионов. Надмината е темат- 

. ската едностраничност на тради
ционалисте сфаќања на историја- 
та во кои превладува превасход- 
но политичката историја. Ваквата 
ориентација, внесена и реализира- 
на во трудот, е сосема во склад 
со марксистичкиот метод во тре- 
тирањето на историските феноме- 
ни.

IV

Дентрално место во излагањето 
й е посветено на економската сос- 
тојба на народните маси од маке- 
донскиот, албанскиот и турскиот 
дел на населението на Тетово и 
Тетовско. Таа состојба континуи- 
рано се следи низ сите долготрај 
ни епохи што ги обработува оваа 
книга. Паралелно со тоа се следах 
развојот на производите сили, ме
ну вањет о на општествено-економ- 
ските односи и на класната струк
тура во различните конфесионал- 
ни и народни групи и на народот 
во целина од овој крај. Јасно, раз- 
бирлизо и опширно се опишанп 
феудалните експлоататорски сис- 
теми и особено османскиот феуда- 
лен систем што се задржал Haj- 
долго време и што оставил најда- 
лекосежни. последици од секаков

вид. Текстовите за политичките 
состојби^ кои пак, особено во 
XVII, XVIII и XIX и првите две 
децении од XX век, повремено во 
текот на цели децении^ биле из- 
вонредно тешки, не само што ja 
млустрираат положбата на под] ар- 
меното и угнетувано население во 
условите на османското господ
ство, ами приоднесуваат појасно 
да се сфати и општото економско 
и културно заостанување зад мож- 
ностите што ги нудело времето и 
во споредба со развитокот на дру- 
ги предели^ земји и општествени 
средини. Во трудот, аргументира- 
но, прегледно и врз основа на 
официјални турски статистики и 
друга изворна граѓа  ̂ се илустрира 
на кој начин се вршела ислами- 
зацијата и доселувањето на албан
скиот етнички елемент, со што во 
текот на неколку векови се ме- 
иувал етничкот лик на тетовскиот 
регион.

Во склопот на политичката исто
рика од посебно значење се оние 
настани и двежења, чиишто сре- 
дишта најчесто се наоѓале надвор 
од Тетовско, но кои, на еден или 
друг начин ммале свој одглас и 
оставило длабоки траги и во Те
товско. По османското освојување 
што самото по себе значело најз- 
начајна историска пресвртница, 
такви крупни настани биле авс- 
триското воено продирање и Кар- 
пошовото BocTamie од крајот на 
XVII век. Чинот на задушувањето 
на Карпошовото востание, од сво- 
ја страна, бил придружен не само 
со материјални разурнувања и чо- 
вечки жртви, ами и со масовни 
преселби на словенското населе
ние и нови етнографски промени.

Од поново време за македоно 
киот народ такви движења се
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учеството на Тетовско во македок- 
ската преродба, а потоа и во ре- 
волуционерното движење за изво- 
јување на македонска државна 
самостојност. Албанскиот дел од 
населението на Тетовско со свои 
претставници учествувал во дви- 
жењето на Призренската лига во 
годините на големата Неточна 
криза# а дваесетина годный пред 
тоа Албанците од Тетовско зеле 
учество во востанието на Дервиш 
Царе против османсжата власт. А 
пропо на ова востание, само би 
додале дека за него за првпат во 
овој труд се изнесени поделосни 
и посигурни изворни податоци кои 
овозможуваат да се откријат не- 
говите причини и да се следи не- 
говиот тек, развој и задушување.

Нашето внимание^ исто така, го 
привлекуваат описите на полож- 
бата на народот од тетовскиог 
крај во историски преевртните 
времигьа на војните од 1912 до 
1918 година. Тоа се години на ру- 
шење на едни и воспоставување на 
други царства, на чести менувања 
на наметнатите ту шнеки режимы, 
на угнетувања^ реквизиции, анга- 
рии, немаштија, болести и воени 
жртви по туш фронтоны и за туга 
сметка.

Краткото поглавје за работнич- 
кото и социј алистичкото движење 
чие појавување е еврзано со пос- 
ледните години на османскою  
владеење на Македонија^ укажува 
на фактот дека и во Тетово, и 
покрај необычно тешките услови на 
живеење, стигнале иредвесниците 
на новою време. Тогаш посеаните 
социјалистички идеи и формира- 
ната работничка трупа ќе послу
жат како цврста јатка од која 
подоцна ќе израсне работничкото

и комунистичќото движење во Те
тово и Тетовско.

Текстовите за просветните при
лики во Тетовско во XIX и XX  
век ja следат појавата и развито- 
кот на училиштата^ писменоста, 
книжевното творештво и народно- 
то просветување.
Нивен основоположник е за она 
време еден од најпознатите труд- 
беници на македонската преродбэ ; 
Кирид Пејчиновиќ, кој развил ши
рока просветителска дејност и ос
тавил наследницы кои успешно го 
продолжиле неговото дело. Посеб- 
но било значајно неговото поврзу- 
вање со тукушто ослободената Ср- 
бија, од каде хито; и во негово 
време и подоцна, ке доаѓаат кни- 
ги# учебници, и парична помош, 
кои ке го помогнат натамошниот 
развиток на училшптата и прос
ветною дело. Таква материјална 
помош идела и од тетовските пе- 
чалбари.

Во посебни поглавја во книга- 
та се изложены просветните при
лики на Македонците, на турско- 
то и на албанскою население во 
Тетово и Тетовско до крајот на 
османлиското владеење на Маке- 
донија.

Во монографииата во посебни 
делови и глави се разгледани на- 
родниот живот, обичаите, народ
ною  творештво, архитектурата 
и живописот, како и дијалектите 
на тетовските говори. Тоа е сто- 
рено поодделно за Македонците, 
за албанската и за турската на- 
родност во овој македонски крај. 
О свои то а, во првите делови и 
глави од текстот на Историјата, 
повеће страницы им се посветени 
на природно-географските одли- 
ки, на предсловенските цивили
зации проучены врз основа на ар-
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хеоЈХошки истражувања, на сред- 
новековните градови-тврдини и 
патишта, на црковните спомени- 
ци и на народната архитектура.

V

При крајот од овој текст би 
додал некой општи оценки за 
овој труд. Трудот ги има сите 
одлики на фактографски богато 
аргументиран и научно солидно 
обработен историографски труд. 
Во него нема ниедна поставена 
теза или изведен заклучок, а кои 
да не се заоновани врз конкрет
на изворна документација. Toj е 
лишен од импровизации од емо- 
тивност на тонот, од површност, 
од ненаучни конструкции. Низ не
го повеће говори изворната фак
тографу а одошто авторот и авто- 
рите. Наместа, каде што недос- 
тасувала изворна граѓа, се прис- 
тапува со нужната претпазливост 
во излагањето што е уште една 
одлика на научничката чесност. 
Како таков овој труд придоне- 
сува за поуспешното одбивање 
на оние идеолошки напади од- 
надвор, кои под наметката на 
науката се обидуваат да оства- 
руваат свое идејно влијание врз 
свеста на луѓето.

Првата книга на Исторуата 
на Тетово и Тетовско е солидно 
научно остварување на македон- 
ската историографу а, но не са
мо' и на историографу ата. Таа 
се вклучува во еашиот досега- 
шен научен фонд и покрйва по- 
веќе епохи од исторуата на По
лог. Преку неа Тетовско си обез 
бедува соодветно место во опш- 
тите историографски прегледи 
на Маке дон у  а, па и пошироко 
од неа. При идното пишување

на таквйте прегледи ойаа книга 
мора да се земе предвид.

Таа, исто така, нуди изобилен 
матеруал при секое синтетичко 
обработување на некой посебни 
историски појави и процеси, а 
кои ее одвивале и во други ма
кедонски, југословенски и бал
кански предели. Кон сето тоа, 
мошне интересна е и композици 
јата на овој труд. Монографу а- 
та за Тетово и Тетовско дава 
пример на кој начин може да 
се постигне научен труд во кој 
не ќе биде изоставена ниедна на 
родносна трупа. Тоа подеднакво 
се однесува како за регионални- 
те истории особено во мешаните 
подрачја, така и за исторуата 
на М акедонуа како целина. 
Одовде, и во однос на компози- 
цијата; осврнувањето на оваа 
моно1р а ф у а  може да биде само 
корисно.

Kora сме при крајот, не може 
а  да не го истакнеме напорот 
на авторите, вложен во открива- 
њето на документацуата и фак
тографу ата и нивното система- 
тизирање заради што поверодос- 
тојното и поцелосно отсликува- 
н>е на одамна одминатите исто- 
рисхш реалности. Овој напор бил 
дотолку поголем кога се знае 
ошптиот недостиг од изворна дог 
кументација, кој, во случајот на 
Тетовско и од повеќе причини, е 
поизразен одошто тоа е случај 
со некой други предели на Ма
кедонии а. Авторскиот тим по це- 
ната на повеќегодишни контину- 
ирани истражувања успешно ja 
извршил и оваа задача, а без 
(Koja не било можно да се прис- 
тапи кон пишување на тексто- 
вите. Нивните напори, секако ги 
помогнале Одборот за пишување
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и Редакцијата на монографијата 
чин уредник е акад. Љ. Лапе. 
Овој потфат заслужува секаква 
општествена поддршка ко ja тре

ба да придонесе за неговото до- 
вршување со издавањето и на 
втората книга на Историјата на 
Тетово и Тетовско.

Манол ПАНДЕВСКИ

ЈУГОСЛАВИЈА 1941.

(Издавай: Републички Завод 
за унапређивање школства OOYP 
за издавање уџебника и Друштво 
историчара СР Црне Горе, Ти

тограда  ̂ 1982)

За Југославија во 1941 година 
е пишувано доста во нашата ис
ториографии а. Меѓутоа, научното 
интересирање за оваа историски 
преломна година во животот на 
сите напш народи разбирливо 
трае и понатаму. Забележително 
е дека во таа бројна историог- 
рафска продукција скоро и нема 
синтетички трудови. Еден од оби
дите да се дојде до синтеза за 
1941 година е оваа книга што 
е повод за овие трудови.

Книгата — зборник на трудо
ви за Југославија во 1941 година 
— настана од авторизирани пре- 
давања кои истакнати историча- 
ри од сите наши републики и 
покраини ги одржале на семи- 
нарот за наставници и професо- 
ри по историја од СР Црна Го
ра, во јануари 1982 год. во Буд- 
ва, под наслов Југославија во 
1941 година. Имено, организато
рш е на семинарот (Друштвото 
на историчарите на СР Црна Го
ра, Републичкиот завод за унап- 
редување на школството, Катед- 
рата за историја на Наставнич- 
киот факултет во Никшиќ и Ис- 
торискиот институт на СР Црна 
Гора во Титоград) се определија

за научно-стручна обработка на 
1941 година во Југославија во 
целина и во сите нејзини дело- 
ви, тргнувајќи пред cè од фак- 
тите дека таа година всушноет 
претставува еден од нај значаj- 
ните датуми во нашата понова 
историја и дека иновациите на 
знаењата за неа се неопходно 
потребни на наставниците по 
историја.

Одбележувањето на четирие- 
сетгодишнината од народните 
востанија и почетокот на НОВ и 
социј алистичката револуција во 
Југославија беше погоден повод 
да се подвлечат и расветлат не
кой најбитни прашања за нсто- 
риската 1941 година и да се при- 
кажат остварените достигнувања 
во нашата историографска лите
ратура за сложените настани во 
почетната година на НОВ и ре- 
вол у цијата на целиот дугословен
ски простор. Со желба на нас
тавниците и професорите по ис- 
торија, пред cè, да им се прика- 
же, да им се престави степенот 
на научните достигнувања во об- 
работката на почетокот на воо- 
ружената борба на југословенс- 
ките народи и народности прог 
тив окупаторот и сите сили на 
домашните предавници, концеп- 
циски се тргнало од согледува- 
њата на достишатото ниво на 
научната мисла за историската 
1941 година во Југославија гледа-
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