
„Питу Гули"; Нашко Лози, Од 
„Писокот на крушевчани", 1903; 
Вешчиј Олег, „Македонски сол- 
зи"; Миле Јовичиќ, „На Македо
нка"; Монтагју Ломакс, „Маке- 
донија, 1903“ ; Џон Оксенхам, „Ма
кедонка"; Јарослав М. Петрбок, 
„ Mo лба на Македонците" ; Наум 
К. Тахов, „Македонска солза. — 
Што ми е мило мамо и драго" 
и Антон Ашкерц, „Македонски во- 
станик" и „На Македонската зем- 
ja". Во сите овие тринаесет песни 
е опеана несносната положба на 
македонскиот народ под стегите 
на турскиот зулум во времето ко- 
га турската тиранија ги кршеше 
тенките ластари на веке осознае- 
ното македонско национално би- 
тие.

Во петтата глава „Хронологи- 
ja" е даден осврт на хронологи- 
јата на настаните од 1903 до 1906 
година, за секој месец и година 
поединечно, што овозможува да 
се проследат сите позначајни нас- 
тани и збиднувања во посочени- 
от период.

Во мошне обемната библиогра- 
фија, во изворите се наведени 
необјавените архивски материја- 
ли од домашно и од странско 
потекло, објавените дипломатски 
документа и други изворни мате
ри] али, спомени, патописи, све- 
доштва на современици, печатот, 
библиографиите, а во литература- 
та ко ja е мошне обемна се наве
дени историите на Илинденското 
востание и на македонското на
ционално ослободително движе
нье, студии и прилози за особе- 
ностите на Илинденското воста
ние, студии и прилози за дипло- 
матските аспекти на Илинденско
то востание и за историјата на 
македонското прашанье и студии

и прилози за меѓународните ас
пекти на Илинденското востание.

Потоа доаѓаат коментарите, 
скратениците, индексот и илуст- 
рациите што ги има вкупно 76. 
Овде првпат се објавуваат и по- 
веќе илустрации од домашно и 
од странско потекло, и тоа: из- 
вештаи, повици, насловни страни- 
ци на весници и списанија, резо- 
луции од митинзи, повици за ми- 
тинзи, факсимили од песни пос- 
ветени на Илинден во оригинал, 
борци од илинденската епопеја, 
а дадени се и фотоси од Прохор 
Пчински — Вториот Илинден, 
симболот на слободата, спомени- 
кот „Македониум" во Крушево и
др.

Од материјалите со кои се слу- 
жел авторот при изготвуваньето 
на ова мошне репрезентативно 
издание, како и неговите лични 
поставки до кои дошол во сво- 
ите долгогодишни истражувања 
во оваа облает во земј&га и во 
странство, критичкиот однос, ка
ко и апликацијата на новите фак
та, ни овозможуваат да заклучи- 
ме дека спомнатата студи ja 'на 
проф. д-р Христо Андонов-Полјан- 
ски претставува оригинален на
учен труд кој претставува мошне 
значаен прилог за историографи- 
јата и за современата научна 
мисла во целина. Богатиот, сочен 
и содржаен стал во опишување- 
то на проблематиката за која ста- 
нува збор, со оригиналните и са- 
мостојните заклучоци, афирма- 
тивно ja наметнуваат констатаци- 
јата дека пред нас се наоѓа еден 
мошне значаен труд кој ќе го 
еврти вниманието не само на на- 
учната јавност, туку и на поши- 
рок круг читатели.

Благој СТОИЧОВСКИ

УДК 327.32.009.5 (497.00: 497.07) (090) (049.3)

Д-р Глигор Тодоровски: ПРИЛОЗИ ЗА СРПСКО-МАКЕДОНСКИТЕ 
ОДНОСИ ВО МИНАТОТО, Студентски збор, Скопје 1987, 582

Пред нас е уште едно дело на 
Д-р Глигор Тодоровски кое ги 
третира српско-македонските од- 
носи во минатото. Во овој труд, 
како што вели авторот во пред- 
говорот, извршена е синтеза на

„вкупно 27 прилози, од кои 14 се 
статии, 12 се документи, а еден 
прилог е библиографија" и кои 
порано биле објавувани во науч- 
ни списанија.
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Концепциската поделеиост на 
делото започнува со статиите. Пр- 
вата статија со која ce среќаваме 
се однесува на историјата на 
школството во Дебарската и Ре- 
канската каза (9—30). Во неа ав
торот ги разгледува условите за 
учителствување и учење во овие 
две казн од учебната 1897/93 до 
крајот на учебната 1897/98 годи
на. При тоа особено внимание 
обрнува на несогласувањата ме- 
ѓу Егзархијата и Дебарската цр- 
ковна општина по прашањето за 
поставување на учители по села- 
та од овој крај. Потоа следува 
пописот на Македонците во Ср- 
бија при крајот на X IX  и поче- 
токот на XX век (31—36), кој бил 
извршен по барање на Минис- 
терството за надворешни работа 
на Србија, а со цел да се врши 
пропаганда во Македонија преку 
македонските печалбари. Во ста
ти јата „За состојбата на ВМРО 
во поилинденскиот период" (37— 
38) Тодоровски ги разгледува не- 
колкуте важни прашања по кои 
дошло до расцеп во Организаци- 
јата. При следењето на големо- 
српската пропаганда и нејзината 
кредитна политика во Македони- 
ја по Илинденското востание (59 
«—69) авторот констатира дека 
„причините што ja раководеле 
српската влада за економска пе- 
нетрација во Македонија имале, 
претежно, политички, отколку 
економски карактер".

„Српската четничка организа- 
ција и нејзината активност во 
Македонија" (70—91) е насловот 
на следната стати ja во ко ja е да- 
ден преглед на формирањето на 
четничката организација во Ср- 
бија, како и нејзината соработка 
со воените органи во Србија и 
со тур ските органи на теренот на 
Македонија. За подготовките и 
одржувањето на Рилскиот кон- 
грес на Внатрешната македонска 
револуционерна организација доз- 
наваме од известувањата на Све- 
тислав Симиќ, српски дипломат- 
ски претставник во Софи ja, кој 
бил добро информиран за состој- 
бите во организацијата (92—108). 
Потврда дека Младотурската ре- 
волу ja претставувала изненаду- 
вање на српскиот дипломатски 
кор имаме во извештаите на срп-

ските конзули во Македонија за 
овој настан (109—142). Притоа тие 
се нашле пред дилема во „одбра- 
на на српството" и нивните „ис- 
ториски права" во Македонија 
бидејќи младотурските лидери, 
во почетокот, енергично барале 
да се зазема јасен став кон Ма- 
кедонија. Во статијата „Состој- 
бата на муслиманските иселени- 
ци (муацири) во Македонија по 
Младотурската револуција" (143 
—161) Тодоровски истакнува де
ка таа била незавидна, што, од 
своја страна, повлекувало созда- 
вање на посебни институции кои 
се занимавале со иселеничкото 
прашање на муацирите. Комплет- 
ната политика на турските влас
ти во однос на ова прашање пре- 
трпела неуспех. Економската пе- 
нетрација на големосрпската про
паганда во Македони] а пред Бал- 
канските војни (162—177) е посто- 
јан предмет на интересирање на 
авторот. Овде то] заклучува дека 
странските пропаганди во своите 
почетни фази се одвиваат на кул- 
турно-просветно поле за подоцна 
да се појават и на економски 
план. Во освртот врз состојбата 
во Вардарска Македонија по Бал- 
канските војни (1912—1915) чита- 
ме: „Со заграбувањето и поделу- 
вањето на етничката територија 
на македонскиот народ, раскину- 
вањето на нејзините природни и 
етнографски граници, се влоши- 
ја и усложни] а можностите во 
натамошната борба на македон
скиот народ за национална посеб- 
ност" (178—197). Проблемот око- 
лу селското стопанство во Вар
дарска Македонија по Балкански- 
те војни (1912—1915) за српските 
власти бил од посебна важност, 
за што говорат и многуте уред- 
би со кои требало да се канали- 
зира стопаиството. Притоа, за 
жал, новата власт во Вардарска 
Македонија не сметала за пот
ребно да ги менува старите и 
примитивни средства како и на
чини на производство (198—225). 
Сличиа била ситуацијата и во 
овоштарството, сточарството, пче- 
ларството и шумарството во Вар
дарска Македонија по Балкански- 
те војни (1912—1915). Крупното 
сточарство доживувало осипува- 
ње, интересот за овоштарството
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не бил голем, живинарството не 
можело да се смета како стопан- 
ска гранка итн. (226—240). Крал- 
ството Србија по Балканските вој- 
ни покажувало посебен интерес 
за просветната политика во Ма
кедонка бидејќи таа требала да 
го доведе до неговите крајни це- 
ли-асимилација и денационализа- 
ција на младите македонски по- 
коленија (241—276). Последната 
статија ко ja Глигор Тодоровски 
ja донесува во оваа книга се од- 
несува на активноста на Душан 
Цекиќ и работыичкото и соци- 
јалистичко движење во Македо- 
нија до крајот на Првата светска 
војна (277—299).

Вториот дел од книгата наре
чен „Документа" започнува со 
еден документ од 1901 година за 
обидите на Борис Сарафов за 
воспоставување виски со офици- 
јална Србија (303—312), кој е 
проследен со коментар на авто
рот. Врз истиот принцип е пре
дал ен и следниот документ, a .кој 
се однесува на состојбата на Ма- 
кедонците-печалбари и бегалци 
пред и по Илинденското воста- 
ние (313—330), во чиј контекст се 
приложени и пет факсимили од 
оригинали на документот. Следу- 
ваат документа за активноста на 
Внатрешната организаиија по 
Илинденското востание (331—351), 
а натаму е интерпретирано нав- 
легувањето на големосрпската 
пропаганда во стопанството на 
Македонша по Илинденското вос
тание G52—366). Податоиите за 
Крсте Петков Мисирков (367—377) 
се збогатени со три факсимила 
на оригинални документа, а фак
симили среќаваме и во докумен- 
тите за состојбата на Муацирите 
во Македонија (1906—1911) каде

што се застапени повеќе писма 
од српски конзули и пратеници 
во Македонија до Министерство- 
то за надворешни работа на 
Кралството Србија (378—399). Низ 
документите од српските извори 
во периодот 1908—1910 година 
проследен е животот и активнос
та на Јане Сандански (400—430). 
Младотурската акција за разору- 
жување во Македонија низ до
кумента од српски извори (1909 
—1910) авторот ja пропратува со 
поширок коментар (431—452). То
доровски во ова дело ги објавува 
и новите документа за активнос
та на Душан Цекиќ (453—473), 
како и извештаите за Тетовскиот 
округ од 1913 година (474—498) и 
за Битолскиот округ од истата 
година (499—516). Последниот при- 
лог во овој дел се однесува на 
просветната политика на српско- 
то Кралство во Македонија (1912 
—1915), со што се заокружува и 
оваа целина (517—554).

Натаму Глигор Тодоровски 
презентира прилог кон библио- 
графијата за големосрпската про
паганда во Македонша до Бал
канските војни (555—564), за да 
заврши со регистри на лични 
имшьа (565—572) и на географски 
поими (573—580).

Имајќи предвид дека сите 
овие прилози, како што спомнав- 
ме, досега се објавени поединеч- 
но, авторот на крајот од секој 
од нив ги дава основните подато- 
ци за првичното објавување.

Завршувајќи би рекле дека и 
ова дело на Глигор Тодоровски 
ja покажува ширината на срп- 
ско-македонските односи во ми- 
натото, како и нивната актуел- 
ност денес.

Катерина ТОДОРОСКА

УДК 929: 949.717.06 (049.3)

Христо Андонов — Полјански, ГОДЕ ДЕЛЧЕВ, Истарска наклада,
Пула 1985, 239

По повод осумдесетгодишнина- 
та од загинувањето на Гоце Дел
чев (1903—1983), книгоиздателст- 
вото „Истарска наклада" од Пу
ла издаде јубилејно издание по- 
светено на апостолот и идеоло-

гот на македонското револуцио- 
нерно движење Гоце Делчев од 
д-р Христо Андонов — Полјан- 
ски, редовен професор на Фило- 
зофскиот факултет во Скопје.
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