КРИТИКА И ПРИКАЗИ

ГЛАСНИК НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРША,
бр. 2—3, год. XXI, Скопје, 1977, 282.
Органот на Институтот за национална историја „Гласник“ бр.
2—3 од 1977 година излезе ол,
печат во почетокот на оваа го
дина. На своите страници овој
двоброј ги оодржи следните ру
брики: Статии и П р и л о зи , Мате
р и а л ы , Крит ика , Б и бл и ограф ы ја }
Р ец ен зии, Статии, П р и к а зи и Н а 
учны соб и ри .

„Никола Карев (1877—1977)“
Во рубриката под наслов „НикоДа Карев (1877—1977)“ уводната статиja е од Бошко Станкавски. В1сушност тоа е еегов
реферат поднесен на свечената
академија одржана на 16 ноември 1977 година по повод ЮО-годипхнината од раѓањето на македонскиот револуционер Никола Карев.
Во неа авторот во кратки црти изцесува биографски податоци за
претседателот на Крушевоката
Република, за неговиот развоен
пат во оформувањето како со
циалист и револуционер, за ак
тивного учество во Илинденското востание и уделот ш то го дал
Kairo социјалист во револуционерната програма н|а македонско
го национално-ослободитедно де

ло што е вградена во основите
на Крушевската република, а што
е јаено формулирана во Крушевскиот манифест.
Во истата рубрика д-р Блаже
Ристовски пишува на тема Активноста п а М акедонцит е п о о б јавува њ ет о н а Првата свет ска в о ј
н а и М ем орандум от н а Крсте
М и си р к о в и Аим ит рщ а
Ч уповс к и д о русгсата в ла д а од 1914 го 
ди на. (21). Во статијата авторот

ja рйцгледува, врз основа на
порано познати, а и на поголем
број нови архивски и библиотечни материјали и документа, активноста на Македонците што ja
развивале во 1914 година, особено
во македонските колонии во Пе
троград и Одеса. Во рамките на
таа жива активност, покрај другото, тој го истакнува и предавањето на вонредно значајниот
Меморандум, (кој во стати јата
за првпат кај нас целосно се
објавува) до руската влада од
страна на Димитрија Чуповски
и Крсте Мисирков што го вршат
како делегирани претставници на
кетроградската и одеската македонска колониja. Во Меморанду
мот се презентира историскиот
развиток на македонскиот народ,
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па од руската влада се бара со
веќе започнатата Прва светска
војиа да се создадат услови за
решавањето и на македонокото
национално прашање.
Глигор Тодоровски пишува на
тема Сточарството, овоштарствотоу пчеларството и шумарството
во
В ардарска
М акедони ей
по
Балканскит е
в о јн и
(1912—1915)

(54). Статијата има два дела. Во
првиот дел авторот изнесува податоци за сточарството во Маке
донии а пред Балканските војни,
т.е. пред нејзиното делење меѓу
балканските буржоазии, а потоа
по овие војни кота, поради разбивањето на етничката и економската целост на македонската територија, состојбата на сто
чарството се менува, бидејќи
тие промени на него негативно·
се одразуваат. Во вториот дел
се изнесуваат податоци за состојбата на овоштарството, пче
ларството и шумарството во Вар
дарска Македонија. Податоци за
состојбата на сточарството, овош
тарството,
пчеларството и шу
марството во Вардарска Маке
донка по Балканските војни ав
торот користел од архивските
материјали
на Архивот на СР
Србија кои потекнуваат од извештаите на српските управнн
власти во Вардарска Македонија по Балканските војни.
K a d e б и л Свет иград (67) е прилогодСтјепан Антолјак. Во уводниот дел на статијата авторот из
несува кој
cè пишувал за Светиград и како поединци гоидентификувале со Коџаџик, односно со друг локалитет, а потоа
цитира разновидни изворни податоци кои говорах за АебаР>
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Коџаџик и Светиград од периодот на средниот и новиот век,
изнесувајќи и досега непознат
изворен податок од почетокот на
XVII век кој го опишува Све
тиград како тогаш разрушен
град во пределот на Матje. На
крајот авторот заклучува дека
Светиград не е идентичен со Коџаџик и обратно, оставајќи им
на научните работници, врз ос
нова на нови археолошки резултати, сами да утврдат каде
всушност бил Светиград.
Последниот напис во рубриката Статии и П р и л о зи носи наслов В осп ост авувањ е н а ср п ск а
превласт во М а к е д о н и ја во треτατα д е ц е н и ја н а X I V в е к (93). Ав
торот на статијата Ристо Илј об
ски пишува за еден важен и зна
чаен период од средновековната
историја на Македонија исполнет со српско-византиското ривалство за поседување на територијата на Македонија. Во ста
тијата се дадени главните mgменти и настани од борбата меѓу Србија и Византија кои се
одиграле на територијата на денепша Македонија и српското
територијално ширење во неа,
користејќи ги при тоа современите византиски и српски наративни извори и потпирајќи се
на претходните историски истражувања на оваа тема.
Рубриката М ат еријали е застапенасотри прилога. Во првиот
прилог Новица Велјановски гатшу-

ва на тема
женг од 1944

Е д ен н е о б ја в е н д о к у го д и н а за о р га н и зи р а њ е н а народнат а власт во Сгсопје

(119). Всушност тоа е еден досега
необјавен документ од 1944 годица, пронајден ђо Фрндот m

ACHOM од 1944 година, кој но
си наслов „План за воспоставување на најважните служби во
ослободеното Скопје". Во статијата овој документ целосно е објавен и во него всушност станува збор за воспоставување на.
народната власт во ослободеното
Скопje, односно за организирање
на целокупниот економски и општествен живот во ослободено
Скопје. Документот не носи датум, но очигледно е, заклучува
авторот, дека тој е правей непосредно пред ослободуваньето на
нашиот главен град.
Потоа следува написот В е с к и кот „Иманите“ з а М агседонија и
м а к е д о н с к о го
праш ањ е
(1904—
1912) (131). Во него, врз основа

на микрофилм што се чува во
Ыационалната библиотека во Париз, авторот Александар Трајановски презентира со свој коментар, 81 извадок—цитат од дописите на органот на фрашэдските социјалисти (пододна орган
на француската комунистичка
партија) „Иманите'' од периодот
меѓу 1904—1912 година од кои се.
гледа како овој лист на споменатата француска партија го запознал своето членство и фран
цуската јавност за настаните во
Македонија во периодот по Илинденското востание до Балканската војна.
Последниот прилог од оваа
рубрика е од Александар Матковски. Под наслов Документ ы од
Виенскат а и Задарсгсата а р х и ва
за востанието на Д е р в и ш Ц а р е

(167) авторот објавува, во про
вод на македонски јазик: 13 документи од Виенската архива
кои потекнуваат од 3 септември

1839 до 10 декември 1845 година
и 11 документа: од Задарската
архива кои се однесуваат за перЈзодот од 22 мај до 8 декември
1844 година. Објавениве докумепти фрлаат, по зборовите на ав
торот, поголема историска свет
лина на ова големо востание на
територијата на Македонија, Албанија, Косово и Јужна Србија,
за кое доскоро малку се знаело.
Рубриката Крит ика е застапена со прилогот на Паскал Мит]зевски под наслов Крит ички
осврт на трудот на В а н гел Ajaн о в с к и — О че „Е ге јс к и б у р и 11 (195).

Во освртот негативно е оценета
книгата „Егејски бури" зашто
нејзиниот автор истата ja пишувал врз основа на импресии и
сеќавања на негови познати, пријатели и роднини, без да ja κοристел обемната литература (документација) што се наоѓа во
нашите научни установи (Архивот на СРМ и Институтот за национална историја) во ко ja е изнесена вистината за борбата на
македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија, односот
на нејзините раководни кадрови
кон Грчката комунистичка партија, како и нивните ставови и
концепции во соработката и заедничката антифашистичка борба во Втората светока војна и
во граѓанската војна во периодот
на 1947—1949 година во кои ли
нијата за национална и социјална слобода на македонскиот на
род постојано била присутна и
поставувана во основите на таа
соработка.
Останатите рубрики во овој
двоброј на „Гласник"-от се заста223

пени и тоа: Библиографија со
два прилога, Рецензии и прикази со десет и Научни собири
со еден, a објавен е и Ин ме~
мориам за вишиот стручен соработник на Институтот за национална историја Кемал Илјази Аручи.

И овој двоброј на „Гласник“-от, со својата содржина, ja
збогатува ризницата на нашата
историографија со корисни и досега непознати материјали со што
дава виден придонес за осветлување на минатото на македонскиот народ.
Ксениja ЏИДРОВА-МАКЕДОНСКА

Сп. „ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД“, година XXXIV, кн. 1,
София, 1978, 157.
Научно-теоретското списание
на Бугарската академија на науките во бројот 1 за 1978 годи
на донесува и две статии од ин
терес за нашата историографија,
педагошката и лингвистичка на
ука, на кои обрнуваме внима
ние. Јордан Ванчев1 пишува за
развитокот на училишното дело
во пиринскиот дел на Македо
н к а 2 во XIX век до 1878 годи
на. При тоа авторот процесот
на развитокот на училишното
дело кон световно образование
и нагласениот етремеж за воведување на говорниот народен јазик го дефинира како „движе
нье за новобутарска просвета во
Пиринскиот крај" и дека тој говорен народен јазик „активно го
помагал" процесот на формирањето и консолидацијата на бу
гарската нација. При разгледувањето на прашањето Ванчев си

поставил за задача да даде „но
ва научна интерпретација“ со
цел да се проследат особеностите, етапите и постигањата за
да му го одреди на „просветното движенье во Пирински
от крај“ местото во изградувањето на „бугарската преродбенска просвета".
Преминот од келијно кон све
товно образование е даден во
директна врска со општественоекономските промени; постанокот
и јакнењето на новата граѓанска
класа во тој дел на Македонија, со развитокот на занаетчиството, внатрешната трговија и
пазарите. Воспоставувањето на
надворешнопрговски врски со
трговските и културни центри
во Европа значело „воведување
на Пиринскиот крај во европскиот духовен и културен жи
вот". Во врска со трговската кореспонденција на разлошките

1 Иордан Ванчев, Авижението за новобългарска просвета в Пиринския край през XIX вех в. до 1878 г., 23—44.
2 Toj процес чини составен и неделив дел на општиот процес
на развитокот на просветното дело во Македонија која, во тоа време,
претставува единствена природна и етничка целина, а се развива паралелно со развитокот на новите капиталистички елементи и поврзувањето на Македонија во единствена стопанска целина.
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