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Македонската исдориографиј а 
неодамна ide здјоби do уште еден 
голем успех публикувајки ги из- 
ворйиТе материјали и документы 
од историјата на СКМ (КПМ) во 
периодот могу двсте војни. Овој 
редок потфат ilo направи нашајта 
веке нашироко афирмирана изда- 
В!ачк1а куќа „Комунист“ од Скопје 
кјоја пјрјед извесоо BipieMe ja изда- 
де публикацијата „Документы и 
маТеријали" во две книги, во рам- 
ките на едицијата Извори на ис
пори] ana нја СКМ, во превод, ре- 
дакција и коментари на еден од 
најпознајтите мак1ед|онрки историо
графы и врвеЅн специалист од об- 
ласда На пЈоновата иаторија на 
Македонијја — д-р Иван Катар- 
цйев. Qo вејзиното појавување и 
со цретходното публикување на 
материјалите од илегалниот печат 
на Комунистичшта партија на Ју- 
госЈШВија во Македонија во пе
риодов меѓу двеТе светаки војни, 
пак, во издание на „Комунист", а 
во рамките на споменадава еди- 
ција што ja подготвува Комисија- 
та за историја на СКМ, (се попол- 
нува !е|дјна извон(редно Шлема праз- 
нЅина в!о македонската исДориогра- 
фија — de создадени услови за 
комплексно проучув(ање на исггори- 
jiarra на КПМ и пошироко за ре- 
волудионфното работничке дви
женье в!о овој перијојд.

Предмет на црвата книга од 
ирвиот том на оваа публикација 
Ide документы и материјали во кои 
главно се зборува за организацио- 
Ното оформувагье на политичката 
Дејност на Партијата во Македо
нии а в!о времето на нејзинодо ле- 
гално дејствување, од ошовањето 
еа првите MieciHlH партиски органи
зации во почетокот на 1919 годи
на до ДокејсуПањеДо на владйнйот 
акт на КралствоДО! СХС-Обзнаната, 
со Kioj всушност била забранета 
дејноста на КПЈ. Во иеа с|е йо- 
мејстфни 290 документы и матери- 
јали. Најголемисд број од нив се 
од весникот „Социјалистичка зо- 
ра" (орган на Социјалиогичката 
работничка партија (на Југослави-

ја (комунисди) ОДН01СНЮ на Кому- 
нистичката партија (На Југославија 
во Македонија, а потоа од весни- 
KQT „јРадничке новине", орган на 
СРПЈ(к)одно(сно KIU. Презентнра- 
ните дјокументи од легалниот пе
риод во д1еј!ствув!ан>е11о на КПЈ во 
Македонии а укажуваат на то а ка- 
Ко нардија ja градела својата op- 
ганизациона, политичка и ид ej на 
физисцнјомиј1а Како пол!йгнчка аван- 
гајрда рна работничката класа. Низ 
аекојдневнитје еНономаки и поли- 
тичКи барања таа ja подигала кла- 
шата свест на рабодните луге, ja 
развивала (нивнада политичка кул- 
тура и ш  штитела интересите на 
широките народны маси од еко- 
н о м с к ји о т  и политичкиот гнет на 
бугарските реајкционерни кругови. 
КПЈ за Македонија, во (ов!ој рево- 
луцйоцерен процес, во декот на 
1919 — 1920 година започеала да 
се запознава и со суштината на 
м|а|кеДрнскиот прјоблем, со историс- 
ките традиции на македонскиот 
народ и № №Говит|е историски 
стремежи за [национална слобода. 
Притоа, Bio рамкиде на можности- 
те ш  разобличувала шовйнистич- 
ките цропаганди, и шо|а како отше 
eia државните власти во кои се 
изразувал в!елико|србизмот, така и 
о|ние Кои биле инструмент на ве
лико бугаризмот. Навистина, Пар- 
|тиј.а(та (во овие го(дини не збору
ва за постоењато на македонска- 
та наци ja, за НејзИните национал- 
(ни права, но затоа постојано ис- 
такнувала дека интересите на ма- 
кедо|н|скйо|т народ се запоставени 
бидејиси режимскнТе органы над 
него епроведуйаад денациоеализа- 
ција. Според тоа, таа била един
ствен политички фактор кој отво
рено се борея против економското 
и политичкото ушетување над ма- 
к е д о н с к и о т  народ, а за з а ш т и т а  
На неговиот жйво(т.

Во вторјата книга од ов!ој том 
ее поместени вкупно 222 докумен
ты. Тука се вклучани документы 
од оргалите и форумите иа КПЈ 
што се однесуваат дкракшно за ак- 
тивноста на Партиската организа-
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ција во Македонија или до Ко- 
микгернагга а кои ре однесуваат 
за Партрцата во !Македони]а. Та
ков е 1случ!ајО(Т ојсобено со мате
ри] алите (писма, извештаи и сл.) 
на Јосип Броз Тш1о До Коминтер- 
ната, во к|ои се говори за актив- 
eocnrîa или положбата (на Парта] а- 
та во Македонија. Во ювш  книга 
се помзестени и Документа: на орга
нике и форумите на Партиската 
организации а вю Вардарски1от дел 
на МакеДонија — Юбларниот однос- 
HjOi Покр!аЦнок1иот комитент и мес- 
ните комитета пѕо< разни цроблеми 
во врека со положбата на Маке- 
доНија или македонского вацио- 
налЈно прашање, потоа полициски- 
от дритисок, беззакоНиеГо и слич- 
ио. Тука се вклучени и документа 
во кои нјема потписЈник на изво- 
р1зт,но ;с|опсвоја.та!с!одрж)и1на дока- 
жува!атдејкја!с|е |о)д орга|ни на Пар- 
тијада или (de из)р!аз на организи- 
рана комунистичка активНост, ка- 
ко и документи кои ice објавени 
во работйичкиот (или друшот пр|о- 
гресивен печ?аѓг, а се однесуваат 
на актуелни политички, (0 к1онюмски 
и културни прашања на Вардар- 
ска Маке дани] а или на третманот 
на македонского нацијоНално пра- 
шаьье.

Црезентираните матери] али да- 
в(аат доволно мож1ио!с(ти за согле- 
дување на организациониот развхг- 
ток на Парта] ата во Македо1ни]а 
во периодот од 1921 До 1941 годи
на. Со об]авувањето на Обзнан&та 
и Законот за заштита на држава- 
та, Парти]ада во Мкедо)ни]а, како 
и во дела Југосл1ави]а, de нашла 
во многу тешка криза. Под ударит 
на буржоаЉата р!еакци]а ка] мДо
гу комунисти Настапил Дроцес на 
дезориентаци] а и Дасивизација. 
Слично се (случјило и по шестоја- 
вуарскиот уДар, кога Парта jara 
бил!а деееткувана. Ню во дроцесогг 
на иде]1на!та диференци] аци]а и во 
вадминувањ)е да фракцйските бор- 
би се вршелр иде]1Дото, юрганиза- 
ционото и политичкото изградува- 
ње на Парти]!а|та. Паради режим- 
скиот притисюк и Недоволната по- 
мош од (страна eia ЦК на КШ, 
Де]|ню(ста (на ПартасКајта организа- 
ција во Македонија b|oi наведшДот 
период, доста осцйлира освен по

1939 година, кота таа изр'аснаЛа во 
општа водечКа аила на македон- 
окиот ирод, како р!езулдат на ор- 
ганизираната иде] Но-Долитичка ак- 
тивејојст (на мјакедоДскДте комунис- 
та и поголемата грижа на ЦК на 
КШ во помагање (Да Парта] ата во 
МаКедони])а, што особено дошло 
до израз но доаѓањеДо! на Јосип 
Броз Тито на чел|о Ma КШ.

Посебно знача]ео место во npie- 
зентиранДте маГеријали и доку
мента (на КШ и на КПМ во вто- 
рата книга на ово] ггом зазема ма
кедонского националню прашање. 
АктуелноОта на (ойа прашање до
бивало во својата острина поради 
не говно т меѓун&роден, балкански 
и европски Кар актер. Од ана лиза
та на документади]аТа de гледа 
еволуцијата вю 1ставовДте На КШ  
спрема м!акедо|н|ското национал!» 
прашање ко]& добила нов револу- 
ционерш квалитет bîo годините 
непосредно пред (ВДората светска 
во]на. Тогаш ова прашање билю 
третирано (как!о сославен дел од 
аекојдневната борба на КПМ про
тив режимот, а за сплоггувшье на 
масите во пр!етсто]ната револуцио- 
нерна борба.

ПубликувањеТго на спомюнативе 
документа и м!ате|ри]али не е слу
чайна појава. Тоа е резултат Да 
усДешната дејнДст на Комнси]ата 
за историка на СКМ при ЦК на 
СКМ и на Довеќегодишното истр|а- 
жување и проучув1ање Да д-р Иван 
Кашарциев во ДрхивсЛт на Македо- 
ни]а, Архив!с1ко1то одделение на 
ИНИ вю Скопје, Архивот на ЦК 
С К Ј во Белград и во други архив- 
С1КИ институции во з!ем]аТа. То] во 
сво]|от опширен предговор поодел- 
ΗΌ за секо]|а книга прави извон- 
редно c o B d c H o  вреднувјање и зна
ченье на овне документа, кои ш  
подредил според класична хѕројно- 
лошка кла|сификац1и]а, ко] а овоз- 
можува да Ide Добие автантична 
слийа за создавашеЈто, р!азвитюкот 
и де]ноата на КПЈ во М1акедоеи]а 
во перио|цот Mdry Двејте св1етски во]- 
ни. За научната фундираност на 
иубликаци]|ата сведочагг бр о] ннте 
иаучни комеНГари, како и презен- 
тираните библи|огр|афсКи прегледи 
и регистри.
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Прегледноста и сйстематичеас- 
та ina презеширанаЈта докумшта- 
ција iKaiKO и воопшто научната 
фундијраност иа публикацијата, по
кажу в а висок степејн на зрелост 
на македонскаШа иоториографија, 
а посебно виСоЈките йаучни достре

ли на редакјторот и коментаторот 
д-р Иван Иадајрџјијев. Поради тоа 
таа претсДавува значаен придонес 
за македонската и југословенска- 
та ист1о)рио1]рафиј1а.

Владимир КАРТОВ

ДОКУМЕНТИ О СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБШЕ 1903— 
1914, ѕкњига V, сверка 3, 5/18 октобар — 31 децембар 1912/13 јануар 1913. 
ПриредиЬ Митило 1Војводић. Ееоцрад, Српста академија Наука и умет- 

еорти. ОДељење истјориских наука, 1986, 793 с. 8.

Во рамките на едшдајата „До- 
кум!енти а а надворешната поли
тика на Кратагаото Србија од 
1903 година до Прдата светска 
Ејогјна“, на Срп№а(та академика на 
еауките и умедаостите, неодам- 
на излеае од печат третата св1ес- 
ш  од пештата книга документа 
што ide· однеюуваат |н!а Првата 
балкайска вој!на однјојсјно од пе- 
риодот од 18 юктомври 1912 до 
13 јануари 1913 подина. Во овој 
волумиИозш труд презешнрани 
се вкупно 624 документи Ьд раз
лично потекло. Hajмногу бројни 
се непубликувашпзе документи од 
ајрхивише во Белград: Архивов на 
Србија, Архивах на Југаславија, 
Диплом;атскиот архив на Сојуз- 
ниот Секретари] ат на надвореш- 
ните работа, Архивот на БојНо- 
истариакиот институт на ЈНА, 
пртоа од Архивот на Музејот во 
Цехиње како и од Архивот на 
СРМ. Застапени cle бројни Доку
мента от сурански ајрхиви од по- 
знатише публикувани збирки на 
документи како: Сбо|рНикь дипло- 
матическихъ документовь касаюц- 
ихся собигий на Балкано'комъ По
луостров ь (Авг. 1912 — 1юль 1913), 
С. Пстербургь, 1914; British Docu
ments on the Origins ion War 1898 
— 1914, London, 1934; Die Grosse 
Politik der Europäischen Kabinette 
1871 — 1914, Berlin, 1926; Diploma
tische Aktenstücke betreffend die 
Ereignis sie am Balkan 13 Aug. 1912 
bis 6 Niov. 1913, Wien, 1914; Öste
rreich — Ungarns Aussenpolitik von 
der bosnischen Krise 1903 bis zum 
Kriegsausbruch 1914. Band IV-V, 
Wien und Leipzig, 1930; Documents 
diplomatiques — Les affaires balka

niques 1912 — 1914, t. II, Paris, 
1929.

Ha обј(авудање11о на воjвата на 
балкаНсжите сојузници на османс- 
ката држава и на став/от на голе- 
мите сили по прашањето на вој- 
нада ide ВДнеСувДат 28 документи. 
Во врска со Соодносох на оилите 
на војувачките држави, воените 
цели ра балканските сојузници и 
в оспоатавувашетр на органите на 
ловите окунатф|ски власти, как!э 
и На мегусебните односи на Сојуз- 
нициге и одНосите со Турција се 
за!с|тап0ни 145 документи. Н'а .ди
пломат,ската активНост на големи- 
те сили за локализирање на вој- 
иата, за црашањето Иа мирот и 
судбиеата иа теритојриите освоени 
од (сјојузните балкаНОки држави, а 
во врСка со [тоа и одржувањето 
иа меѓународеагга мнрјовна коефС- 
ренција се однесувЅаат 87 докумен
ти. Βίο врска со ставот на големи- 
те сили стрема сјрпскиох излез на 
Јадранско (Море и албаНс!к|ото пра- 
шање презентирани се 174 доку
мента од кои голем Дел Се рднѕејсу- 
ваат еа албајнЈската граница, при 
тоа и на граНицаШа сгГрема Маке- 
донија. На подгот|овките и рабо
тала На ЛоЙДо1нск!ата мИровна кон
ференций и склучувањетјо на мир 
се однесуНаат 63 дојкумдати. Оста- 
натише докумЗенти засешат друга 
прашања.

Презертирајните документи упа- 
туваат на различните интересн на 
големите сили на Балканскиот Но- 
лувдтров и во врсиа со тоа и ров- 
ните различии ставови по праша- 
њето на војНата и Ссврјувачките 
плацови на балканските држави. 
Впрочем, тизе и не юмШале дета
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