
првпат. Овој материјал с објавен на 
520 страни.

Документите ce објавенм без ја- 
зични и стилски интервенции. Из- 
вршени се исправки само на Haj- 
грубите правописни грешки и е 
употребена сегашната македонска 
азбука. Дел од расположивите до
кумента се без датум и автори, без 
означување до кого се испраќаат, 
со многу скратувања на зборовите 
и широка употреба на конспира- 
тивни иммььа. Покрај тоа многу од 
нив се оштетени, нејасни и слично. 
Документа што се без датум Редак- 
цијата ги утврдила преку нивната 
содржина, споредувајќи ги со други 
документа, преку настаните за кои 
се говори во нив, преку консулта- 
ции со учесници во НОВ, преку ли
тература и слично.

Бидејќи има повеќе документа 
кои во оригиналот се пишувани на 
српско-хрватски јазик, ако се об- 
јавуваат за првпат, во овој Зборник 
се даваат паралелно на српско-хр
ватски и во превод на македонски 
јазик. Во такви случаи оригиналот 
и преводите носат ист реден број 
на документот. Притоа на преводот 
се ставени забелешките, а на ори
гиналот архивските податоци за до

кументот. На секој документ, дадеи 
во превод, во горниот десен агол 
стой одбележено ПРЕВОД. Во не
кой документа се испишани тексто- 
ви кои говорат за карактеристиките 
на некой личности. Таквите тексто- 
ви се испуштени од документите, 
со што не се намалува нивната 
рредност, ниту пак тоа влијае на со- 
држината.

Посебно за истакнување е тоа 
што во книгата се дадени·. регистар 
на лични имшьа со куси биограф
ски податоци (стр. 459—491), регис
тар на географски поими (стр. 493— 
502), тематско предметен регистар 
(стр. 503—514) и список на кратен- 
ките (стр. 457—458). За оние лица 
за кои се дадени биографии во пр- 
вите две книги на првиот том, во 
колку се споменуваат во третата 
книга, не се даваат повторно био
графии.

Презентираната документација во 
оваа книга недвосмислено дава увер- 
лива слика за улогата и работата 
на КПЈ во Македонија. Воедно ова 
е драгоцено дополнување на изво- 
рите за проучување на НОВ не само 
за историчарите и оние кои се за- 
нимаваат со ваква проблематика — 
од Македоиија, но и од Југославија.

М. М.

БЕА, ЗАГИНАА, ОСТАНАА
Спомеи книга на загинатите борци од НОВ и жртвмте на фашизмот, 

Скопје, 1969, стр. 419

По повод 25-годишнината од ос- 
лободувањето на Скопје, во текот 
на 1969 година под редакција на 
Митре Инадески, Мино Миновски, 
Абдуш Хусейн, д-р Милош Констан
тинов, Кузман Георгиевски и Боро 
Кралевски (кој го подготвил мате- 
ријалот за печатење) Историскиот 
архив на град Скопје ja издаде кни

гата БЕА, ЗАГИНАА, ОСТАНАА, 
спомен книга на загинатите борци 
од НОВ и жртвите на фашизмот.

Подготовките за издавање на 
оваа книга траеле подолго и благо
дарение на сестраната соработка во 
собирачката акција со Градскиот од- 
бор на СЗБ од НОВ Скопје и сите 
Здруженија на борците и воените
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пнвалиди од подрачјето на Скопје, 
Општииските сојузи на здружени- 
јата на борците од Кумаиово, Пре- 
шево, Бујановац, Урошевац, Витино, 
Косовска Каменица и други ce при- 
брани голем број биографии, а Ис- 
торискиот архив на Скоп je изготвил 
целокупен научно - информативен 
апарат на трудот.

Книгата изнесува 419 страници и 
е поделена на пет дела. Во првиот 
дел (стр. 8—18) „Народни херои“ 
дадсни се биографии на загинати 
народни херои од Скопје и скоп- 
ските села, како и на оние кои не 
се од Скопје, а кои делувале и ра- 
ботеле во градот. Така, на пример, 
меѓу хероите дадени се биографии 
на Мирче Ацев, Кузман Јосифов- 
ски-Питу и Страхил Пинцур-Страшо 
или вкупно девет биографии.

Во вториот дел (стр. 19—164) под 
наслов „Скопјани и жители на Скоп- 
je загинати на разни боишта на Ју- 
гославија“ дадени се биографии 
спрема податоците со кои се рас
полагало за сите борци од Скоп je, 
Скопско и други места кои делу
вале и работеле на ова по драч je. 
Овој дел сод ржи вкупно 467 био
графии.

Во третиот дел (стр. 165—286) 
„Скопјани, жители на Скоп je и дру
ги загинати за ослободување на 
Скопје“ се поместени 426 биогра
фии.

Во четвртиот дел (стр. 287—306) 
„Бивши жители на Скоп je, загинати 
во текот на НОВ се поместени 
48 биографии од кои 7 на народни 
херои.

Дадените биографии во сите че- 
тири дела изнесуваат вкупно 950. 
Биографиите се однесуваат на лич
ности кои загинале во борбите за 
ослободување на Скопје и Скопско, 
како и на други подрачја на Југо-

славија. Секако дека е нужно да 
споменеме дека во вкупниот број 
на загинати се регистрирани и оние 
борци кои загинаа во борбите за 
ликвидирање на одметничките фа- 
шистички банди кои, и по ослобо- 
дувањето на Македонија, односно 
Југославија, продолжија да делу- 
ваат извесно време по војната. По- 
крај биографијата дадена е и фото- 
графта, доколку е сочувана. Кон 
вкупно 950 биографии на загинати 
борци приложени се само 362 фото
графии со кои располагала редак- 
цијата.

Петтиот дел (стр. 307—376) под 
наслов „Скопјани и жители на Скоп- 
je жртви на фашизмот“ содржи по- 
датоци за: жртви на фашистичкиот 
терор (184 загинати); Скопјани и 
жители на Скопје загинати како 
борци на бившата југословенска вој- 
ска во април 1941 година (97 заги
нати); Скопјани и жители на Скопје 
загинати во бомбардирањата во 
Втората свестка војна (137 загинати); 
Скопски Евреи депортирани во ло- 
горите на смртта (3.286 загинати). 
Вкупниот број загинати — жртви 
па фашизмот изнесува 3.704.

Во текот на печатењето на кни
гата редакцијата добила уште се дум 
биографии на загинати борци со 
три фотографии и ги поместила на 
стр. 374—376.

После ова редакцијата дала крат
ко резиме наместо поговор (стр. 
377—380) во кое се резимираат да- 
деиите податоци во сите пет дела.

Во прилог дадени се десет табе- 
ларни прегледи (стр. 381—391) во 
кои можат да се сретнат податоци 
за националната припадност на бор
ците, односно жртвите на фашис
тичкиот терор; припадност на еди- 
ниците на НОВ (одреди, бригади 
и други единици на НОВ и ПОЈ);
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преглед на загинати на територй- 
јата на Скопјс, Скопско, Македонија 
или другите републики; преглед за 
членување на покретот и годината 
на нивното загинување; преглед за 
години на раѓањето и во која воз
раст загинале, пол, занимање, на
чин на загинувањето и на крајот 
податоци за загинати од Скопје и 
скопските села по место на раѓање.

Покрај табеларните прегледи на 
крајот од книгата даден е список 
на загинати борци и жртви на фа- 
шизмот од град Скопје и скопските 
села (стр. 392—398), една шема (стр. 
399) од ко ja може да се видат заги
нати борци од Скопје и Скопско, 
потоа именски регистер (стр. 400— 
416) кој е даден по азбучен ред, а 
покрај името стой и страна на која 
се наоѓа неговата биографија.

Излегувањето на книгата резул- 
тира од се поинтензивното приби- 
рање на мемоарски и архивски ма-

теријали за периодот на Н0Б од 
страна на Историскиот архив на 
Скопје и Сојузот на здруженијата на 
боците на Скопје, кои презеле че- 
кори за нивно средување и објаву- 
вање, согледувај|ќи го нивното зна- 
чење за историјата на град Скопје 
и скопските села. Секако дека по- 
едини биографии, кои се поместе- 
ни во овој труд, се објавени и по- 
рано во весници и списанија, па и 
во поедини книги каде што се да- 
дени поопширно. Но вака објавена 
книгата, во која се прибрани на 
едио место биографиите на сите за
гинати борци и жртви на фашиз- 
мот од територијата на Скоп je и 
Скопско, е од големо значење. Во 
таа смисла трудот претставува свое- 
виден придонес во проучувањето на 
историјата на НОБ што, секако, ќе 
иаиде на големо интересирање кај 
јавноста.

Μ. Μ.

Христо Андоновски: „ВИСТИНАТА ЗА ЕГЕЈСКА МА1СЕДОНИЈА”, 
Скопје 1971 стр. 252

Во издание на „Мисла” од Скопје 
под горниот наслов скоро излезе од 
печат трудот на Христо Андоновски.

Ценејќи по насловот на трудот, на- 
вистина, авторот си поставил една 
многу племенита, но истовремено и 
многу одговорна задача. Имено, да ja 
прикаже скоро двовековната тешка 
борба на Македонците од егејскиот дел 
на Македонија за свој опстанок, еман- 
ципација, национална и социјална сло
бода, да ja прикаже тешката судбина на 
еден народ кој беше монета за потку- 
суривање на големите и жртва на бал- 
канските земји, да ги разобличи гру
бите фалсификувања што се вршени и 
уште се вршат на неговото историско 
минато, на неговите идеали и стремежи.

Трудот на Христо Андоновски што 
го опфаќа периодот од почетокот на 
минатиот век до 1949 година се дели 
на десет глави.

Првата глава (7—43) е посветена на 
националното будење на македонскиот 
народ кон крајот на 18 и почетокот на 
19 век, односно на појавата на маке
донски текстови, просветители и пре- 
родбеници од Јужна Македонија, кул- 
турно-просветното движење во Западна 
Македонија, борбата против грчкото 
духовно ропство и судрувањето на маке- 
донските и големобугарските интереси.

Втората глава (45—59) дава краток 
преглед на оружениот национален отпор 
на Македонците, почнувајќи од Негуш- 
кото востание во 1822 година, потоа 
формирањето на Привремената маке- 
донска влада на 16 февруари 1878 го
дина, Илинденското востание и полож- 
бата на Македонците под Грција по 
Балканските и Првата светска војна.

Во глава трета (61—81) е опишана 
економската и политичката ситуација 
на Егејска Македонија по Првата
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