
името на слободата и борбите во 
Југославија, како и на О. Савиќ : 
Школа на хероите, објавени во 
„Комсомолска Правда“. Во про
должение, дадени се прилозите на 
капетанот Орест Шверцов: Слобо- 
дољубивата младина, на Отојан 
Милетиќ: Вториот конгрес на Ан- 
тифаншстичката младина на Југо- 
славија, објавен во „Правда“. Под 
знакот на единство и децата на 
нашата земја, се два прилози на 
Никола П. објавени во „Комсо- 
молска правда“, како и прилогот 
на А. Шатилов: Херој ската арми- 
]‘а на Југословенскиот народ, во 
„Труд“ и на Бор. Аборин: На ос- 
лободената земја на Јутославија, 
во „Учителска газета“.

Рамо до рамо е прилогот на 
А. Калинин, по кое веднаш следи: 
Нашето братство е нераскинливо, 
со кое словенечката младина го 
поздравува одржувањето на Пр- 
виот конгрес на Антифашистичка- 
та младина на Србија од 1944 го
дина, надополнето со поголемиот 
прилог на Велимир Влаховик: Кон

грее на Антифашистичката млади
на на Србија, објавен во „Комсо
мол ска правда“, за на крајот да 
отстали простор на разговорот на 
дописникот на „Комсомолска прав 
да“ со маршалот на Југославија 
Јосип Броз Тито, под наслов: Мла- 
дите патриоти на демократска Ју- 
гославија, со што авторот го ком- 
плетира и завршува Вториот дел 
од трудот.

На крајот треба да подвлече- 
ме дека излегувањето од печат на 
трудот на д-р Растислав Терзио- 
ски понолнува една празнина во 
југословенската историографиј % 
за ко ja поодамна се чувствувало 
потреба. Трудот проблемски раз- 
работува мошне интересни момен- 
ти, кои оставаат широк простор и 
за нови иатамошни дополнувања 
и проучувања кај другите научни 
работнигщ. Ова дотолку повеќе 
што кај нас малку е ползувана и 
користена овој вид на грата од 
Советскиот Сојуз, кој по своего 
значење е од голема важност.

Торги МАЛКОВСКИ

Д-р Растислав Терзиоски, ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ВО СОВЕТСКИОТ 
ПЕЧАТ (194!—1944), „Наша книга“, Скоп je, 1983

Издав ачката работна организа- 
ција „Наша книга“ од Скопје, ко- 
ja од год1ша во година бележи се 
поголеми нови успеси и во облас- 
та на издавачката историографска 
дејност, пред извесно време ja об- 
јави публикацијата под горнист 
наслов, што ja подготви д-р Рас
тислав Терзиоски, научен советник 
во Институтот за национална ис- 
торија во Скопје.

Споменатава прилично обемна 
книга (на 283 страници) претста- 
вува всушност трета книга на овој 
наш познат македонски историчар

во ко ja се третира насловната про 
блематика. Имено, тој во соработ- 
ка со Давид Атлагиќ, во текст на 
1981 година преку здружените из
дав ашх: Комунист, Култура, Маке- 
донска книга, Мисла и Наша кни
га, ja подготви за печат книгата: 
Вељко Влаховиќ, Борбата за сло- 
бодна Јутославија, одбрани дела 
И, а во 1982 година и публикаци- 
јата: Советскиот печат — сведош- 
тво за беспримерната храброст на 
младината на Југославија 1941— 
1945, во издание на НПО „Студент- 
ски збор“, Скопје. Сите овие три
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труда претставуваат дел од програ- 
мата на Одделението за најнова 
историја при Институтот за на- 
дионална историја во врска со ис- 
тражувањето и обработувањето на 
оваа доста значајна проблематика 
од Втората светска војна.

Во својата последна публикаци- 
ја „Фашиетичка Бу гари ja во со- 
ветскиот печат“, д-р Растислав Тер- 
зиоски ни презентира поголем број 
на журналистичко-публицистички 
материјали, одбрани од советски- 
от печат за време на Втората свет
ска војна при што посебно се ко- 
ристени публикуваните статии и 
друга прилози (делови од статии, 
коментари, агенциски информации 
и сл.) EO централните советски 
весници — „Правда“, „Извести] а“ 
и „Краснаја звезда“. Исто така во 
публикацијата се поместени и не- 
колку документарии материјали од 
повеќе дипломатски претставници 
на СССР а кои се од значенье за 
расветлување на оваа проблемати
ка.

Изложените материјали од со- 
ветскиот печат (вкупно 198 прило
зи) за местото и улогата на фапш- 
стичка Бугарија го опфаќаат пери- 
одот од март 1941 година до кра- 
јот на Втората светска војна. Ис- 
тиве се изнесени по еден хроно- 
лошки ред, според депозите, месе- 
ците и годините на објавувањето. 
То а е всушност првиот дел на кни 
гата. Во вториот дел на книгата 
се отпечатени 19 документи од ди- 
пломатски кар актер, а во послед- 
ниот, третиот дел, има неколку фак 
симили, потоа преглед на корис- 
тените извори и регистар на лип
ните и географ ските поими.

Публикуваните статии и друг 
вид материјали во наведениов труд 
пред се недвосмислеио го потвр- 
дуваат непобитниот факт дека Цар

ска Бугарија беше тесно идејно 
поврзана со најреакционерните 
кругови на двете најголеми европ- 
ски фашистички држави — Гер- 
мани ja и й  та ли ja. кои поради неј- 
зиното приклучување кон овие аг- 
ресивни земји и поради пропуш- 
тањето на својата територија за 
премин на германските војски за 
напад на Југославија и Грција и 
дозволија да заграби поголеми те- 
ритории од Југославија и Грција. 
Како резултат на тоа Борисова Бу- 
гарија стана основен сојузник на 
Хитдеров жандарм на Балканот. 
Во името на ветувањето дека во 
„нова Европа“ таа за секогаш ќе 
га оствари в елико б угар сгите пре
тензии на Балканот спрема Maice- 
донија и Туго неточна Србија, Цар- 
ска Бугарија посебно се аигажира 
во борбата против НОВ и Рев о лу
ди] ата на народите и нар одно сти- 
те на Југославија и против анти- 
фаншетичката војна на грчкиот на 
род.

И не само тоа. Од избраниве 
матери ja ли на советскиот печат 
сосема децидно се гледа дека фа- 
шистичка Бугарија станала зна- 
чаен плацдарн за нападот и вој- 
ната на Германија на СССР и заш- 
титник на турската граница. Ис- 
товремено, таа се претвори во ди- 
ректен учееник во војната против 
Велика Британија и САД, па и во 
војната против СССР, иако со по- 
следнава одржуваше формални ди
пломатски односи непосредно се 
до септемвриските настани од 1944 
година.,

Во време ко га cè уште богатите 
изворни архивски материјали од 
прва рака, поради разни причини, 
се наоѓаат под ембарго за корис- 
тење од страна на научните работ- 
ници од областа на историската 
наука, изложениве матери] али за
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фашистичка Бугарија во советски- 
от печат за време на Втората свет- 
ска војна, собрани и систематизи- 
рани во оваа публикација од ст
рана на д-р Растислав Терзиоски, 
кој подолго BpeAie работи врз ис- 
тражувањето и обработувањето на 
материјали од оваа проблематика, 
недвосмислено нё упатуваат на 
еден општ заклучок за вистинско- 
то место и улога на фашистичка 
Бутарија за време на Втората 
светска војна. Имено, нејзиките 
владеачки кругови на чело со ца- 
рот Борис ja вовлекле оваа земја 
во војна против антифашистички- 
те сили, загазувајќи со тоа длабо- 
ко во воените злосторства спрема 
народите на Југославија и Грција 
а посебно спрема српскиот, маке-

донскиот и грчкиот народ. Од пре- 
зентираниве материјали сосема от
ворено се гледа и нивната цел де
ка со таквата политика мечтаеле 
да се остварат великобугареките 
претензии на бугарската буржоа- 
зија во лицето на една голема Бу- 
гарија. Оваа публикација претста- 
вува значаен придонес во нашата 
историографија бидејЗш објавени- 
те прилози даваат можност за от- 
странување на некой напластени 
невистини, посебно во Народна Ре
публика Бугарија, каде отворено 
се фалсификуваат вистинското ме
сто и улогата на фашистичка Цар 
-Борисова Бугарија за време на 
Втората светска војна.

Владимир КАРТОВ

Д-Р ВЕРА ВЕСКОВИ&-ВАНГЕЛИ, ЖЕНАТА ВО РЕВОЛУЦШАТА ВО 
МАКЕДОНША 1941—1945, СКОШЕ, 1982.

Во крајот на 1982 година излезе 
од печат труд от на д-р Вера Вес- 
ковкќ-Вангели со наслов: „Жената 
во револуцијата во Македони] а 
1941—1945“ во издание на Инсти- 
тутот за национална историја Ско- 
пје и на Заводот за унапредување 
на стопанството на СР Македо- 
нија — Скопје.

Студијата по својата сеопфат- 
ност и димензии за учеството на 
жената во НО војна и револуци- 
јата во историографијата на Ма
кедонка па и на Југославија би 
можела да се вброи меѓу првите 
од таков вид. Таа е настаната 
врз база на повеќегодишни сеоп- 
фатни истражувања во архивски- 
те институции во Републиката и 
во другите архивски центри на 
Југославија. Евидентно е дека мак
сим ално е користена шстојната

литература за Народноослободи- 
телната војна и револуцијата во 
Македонија и пошироко на Јуто- 
славија. Недостатокот на архив
ски извори по одделни проблеми 
е надополнет со критичко корис- 
тење на мемоарската литература 
и со дирекни анкетирања на не- 
посредните актери во настаните.

Композицијата на трудот за ав
торот секако претставува еден од  
најтешките проблеми. Тоа е при- 
чината што В. Весковиќ-Вангели 
морала да води сметка да ja р а о  
ветли улогата и придонесот на ж е
ната во Ослободиггелната војна и 
револуцијата, а при тоа, од цели- 
ната, да се издвои делот што й 
припаѓа на ж,ената. Затоа, треба 
да се одбележи фактот дека д-р 
Вангели успеала материјата во 
трудот така композициски да ja
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