
Пропустите, неточностите и нака- 
радните предавања на називите на 
населените места, како и на некой 
професии се многубројни во прево- 
дмте на Бистра Цветкова. Ние при- 
всдовме само некой примери колку

за илустрација од кои може со сема 
јасно да се види во некой случаеви 
и најелементарното непознавање на 
османско-турскиот јазик.

М. Соколоски

КОЧО РАЦИИ ВО СПОМЕНИТЕ ЫА СОВРЕМЕНИЦИТЕ. Избор и редакција 
на Перо А. Коробар. Култура, Скопје 1972, стр. 214.

Деновиве македонската мемоа- 
ристика се здоби со уште едно 
драгоцено дело за крупниот поет 
i ,  револуционер на македонскиот 
пролетариат Кочо Рацин, трагично 
загинат во Народно ослободител- 
ната борба и Народната револуција 
во Лопушник 1943 година. Чети- 
риесет негови современици, најго- 
лем дел од кои негови неразделни 
другари од макотрпната борба и 
робија, помал дел негови кратко- 
грајни и со стекот на опстојател- 
ствата соговорници или подржници 
на неговото поетско дело, ни рас- 
криваат во своите сеќавања не само 
нови факти и непознати момента 
од неговиот животен пат и рево- 
луционерна активност, туку и ни 
оцртуваат слабо или сосем незасег- 
нати досега од нашата историогра- 
фија политички страници од него
вото време.

Одамна Кочо Рацин го зазеде 
челното место на пролетерски поет 
и револуционер во нашата нова ли
тература и литературните критича- 
ри и есеисти во своите бројни огле- 
ди ги оценија неговите високи ли- 
тературни достоинства. Н ие немаме  
намера да зборуваме за нив, туку 
за она што современиците на Ра- 
цина во своите сеќаван>а и разго

вори со него изнесоа на показ 
такви дела и активности, кои исто- 
ријата на македонското работничко 
движење треба да ги прибере во 
својата ризница како драгоцени 
придонеси. Збор е за партиската 
и синдикалната активност на мла- 
диот Кочо Рацин, за неговата кул- 
турно-просветна и масовна работа 
во работничките друштва и синди- 
кални подружници.

Во сеќавањата на неговите со
временици младиот грнчар Кочо 
се исправува уште во својата 16-го- 
дишна возраст како страстен љуби- 
тел на марксистичката литература 
u забележлив активист во работ- 
ничкото и синдикалното движеьье 
во Велес, еден од најпролетерските 
градови на Македонија. Почнал
1924 како прост член на СКОЈ, па 
прочелник на скоевската ќелија
1925 година, преку својата секре- 
тарска активност во работничкото 
и културно-уметничкото друштво 
„Ыапредок“ станал еден од најак- 
тивните организатори на културно- 
просветниот и забавниот живот на 
работайте маси во Велес од 1924— 
1928 година. Веќе во 1927 година 
Рацин го зазема секретарското ме
сто на Месниот синдикален совет и 
членството на Месниот комитет на 
ÇKOJ во Велес за да го оквалифику- *
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ва оваа иегова богата и забележ- 
лива активност во синдикалното и 
работничкото движенье за избран 
делегат на IV Конгрес на КПЈ во 
Дрезден 1928 година. Toa е најви- 
сокото признание и дострел што 
Кочо Рацин го постигнал во својот 
роден град како партиски и синди- 
кален активист.

Монархо-фашистичката диктату
ра и прогоните што настапија ja 
оневозможија неговата и премногу 
маркантна дејност во Велес, поради 
што Кочо Рацин преминува на ра
бота во Скопје. Како коректор на* 
в. „Вардар“ во бановинската печат- 
иица во Скопје и истовремено член 
на КПЈ по нејзин налог 1933 го 
прима редактирањето на нелегал- 
ииот весник на Обласниот комитет 
...Искра“ од кого издава два бро- 
ја. Истовремено Рацин станува би- 
блиотекар и секретар на работнич
кото културно-просветно друштво 
,;Абрашевиќ“. Во овој период се na
ra и неговата крупна заслуга во об- 
новувањето на партиските органи
зации, разбиени од ударите на мо- 
пархо-фашистичката диктатура, и 
нивното поврзување со новоформи- 
раниот Областей комитет и успеш- 
ното поврзување на овој Областей 
комитет во кој и тој членуваше со 
ЦК на КПЈ во Загреб.

Движејќи се во средината на 
интелектуалците-партијци во Скоп- 
је и живејќи со еден од нив во за- 
еднички стан, Кочо Рацин се по- 
веќе го проширува видокругот на 
своите марксистички познанија, се 
јавува на неколку пати со свои пес
ни во прогресивните списанија, но 
не го заборава и својот роден град. 
Длабоко се засекла во сеќавањата 
на неговите современици и собор- 
ци неговата од Скоп je организира- 
на литературна вечер во Велес во

м. јануари 1933 година со учество- 
то на прогресивните тогашни сту
дента Радован Зоговиќ, Данило Ле- 
киќ и други од Скопје. Оваа лите
ратурна вечер со својата содржина 
предизвикала таква бура кај ве- 
лешката публика што по неа беа 
уапсени нејзините предавачи и ор- 
ганизатори, а Кочо Рацин и пре- 
тепан во велешката полиција.

При растурањето на партиски- 
от весник „Искра“ поради небуд- 
ност nara во рацете на тетовската 
полиција, а заедно со то а се от- 
крива и учеството на Рацин во не- 
говото редактирање и печатење. 
Рацин бил уапсен и осуден на ро- 
бија во Сремско-митровачкиот зат
вор каде лежел од 1934—1936 год.

Двегодишниот престој во затво- 
рот, каде тогаш ja изд ржу вале сво- 
јата казна крупните теоретски сили 
на КПЈ на чело со Моша Пијаде, 
Отокар Кершовани, Огњен Прица 
и др., означил во животот на Ра
цин проширување и зацврстување 
на неговите теоретски марксистич
ки познанија, особено важни за не- 
товото посистематско проучување 
на македонското национално пра- 
шање. Според сеќавањата на Стра- 
хил Гигов, во Сремско-митровачки- 
от затвор започнале првите обиди 
в о  преведувањето на Комунистич- 
киот манифест на македонски ја- 
зик, потоа приготвувањето на еден 
речник и граматика на македонски- 
пт јазик. Со голем жар и страст 
Рацин учествувал, според сеќавања- 
та на Страхил Гигов, во сите овие 
зафати, како и во издавањето на 
затворските весници „ЗЕП“ и „Кро
кодил“.

По излегувањето од затворот 
Кочо ja продолжил својата поли
тична и писателска активност. Во 
1937-та година гю повод смртта на
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неговиот сограѓанин Ганчо Хаџт4 
Панзов во Шпанија, одржал забе- 
лежителен говор на неговиот по- 
мен. Учествувал со свои прилози во 
прогресивните списанија во Белград 
„Наша стварност“, „Уметност и кри
тика“ и др., како и на нивното 
растурање.

Цела епоха не само во култур- 
ииот туку и во политичкиот жи
вот во Македонија претставува из- 
давањето на неговата знаменита 
збирка песни „Бели мугри“ кон кра- 
iOT на 1939 година во Самоборската 
печатница близу Загреб, нивното 
драматично пренесување и растура- 
н>е во Македонија, како и незабо- 
равните ефекти сред македонската 
јавност од содржината на Рацино- 
вите песни што ja одразуваа гру- 
бата експлоатација на иенародните 
режими и капиталистичката класа 
над македонското работништво и 
селанство.

Покрај големиот број на прило
зи во овој зборник од сеќавања по- 
врзани со нелегалното пренесување 
на збирката „Бели мугри“ во Маке
дон к а и самиот бев жив сведок на 
френетичните аплаузи со кој беше 
пречекан хорски приготвениот текст 
на „Тутуноберачите“ и „Ленка“ на 
една приредба од прогресивните 
студенти во Прилеп, со цел од при- 
ходот да се купат 150 примероци 
од збирката „Бели мугри“ и да се 
растурат по селата на Прилепска 
околија, како најпогодно четиво за 
политичка мобилизација на се лани
те во претстојните борби против 
иенародните режими во бивша Ју- 
гославија.

Дека ехото на оваа збирка да- 
леку одекна и повлијаа за афирма- 
т.тијата на македонската национална 
самобитност говорат во овој збор- 
иик од сеќавања прилозите на Ди-

митар Митрев за ехото на збирката 
„Бели мугри“ сред прогресивната 
македонска емиграција во Бугари- 
ја и уште подалечното ехо сред 
раководните кругови на Коминтер- 
ната во Москва, за што раскажува 
го своите сеќавања Вељко Влахо- 
виќ.

Сеќавањата на современиците на 
Гадина зборуваат и за најтрагични- 
те й најгорчливите моменти од не
говиот живот во врска со недораз- 
бирањата помету него и раковод- 
ството на Покраинскиот комитет на 
КПЈ во Скопје, кое без да го со- 
слуша му определило престрога 
партиска казна. Дека Рацин ja под- 
несол стоички оваа казна, уверен 
дека ќе мора да се повлече, говори 
неговата понатамошна иолитичка 
активност: неговото јасно и кате
горично определување за вооруже
на борба против фашистичките оку- 
патори во Македонија; неговото 
дисциплинирано исполнување на за- 
дачите на Воениот штаб во Велес 
околу заминувањето во Азот и про- 
верување на теренот за проектира- 
ните воеии бази на првите парти- 
зани во Велешко ; учествување во 
издавањето на весникот „Народен 
билтен“ во Велес како орган на 
партиската организација, потоа пре- 
минувањето во Скопје и издавање- 
то на „Билтенот“ на Покраинскиот 
комитет на Македонија“; неговото 
апсење и интернирање во Невро- 
копското село Корница во ноември 
1942 година и неговата нескршлива 
верба во победата на партизанско- 
то движење во Маке д они ja и Југо- 
славија. Круна на неговата верба и 
самопотврдување беше неговото 
брзо заминување во партизани по 
мзлегувањето од интернацијата и 
неговиот трагичен крај во шумата 
кај Лопушник во 1943 година.
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Патот на Рацин, неговата богата 
и разновидна политична активност 
и нескршлива вера во победата на 
работничката класа, изразена во 
пеговата неразделна од него пого
ворка ,Д е  победиме“ што секогаш 
при секој поздрав ja повторуваше; 
неговите мисли и ставови и него- 
вите 17 апсења и затвори во занда- 
ните на Југославија и надвор од 
неа ни го доловува во овој збор- 
ник од сеќавања на неговите со- 
временици ликот на овој неповтор- 
лив поет и револуционер на маке- 
донскиот народ.

Цртежите и сликите на негови
те родители и другари, на неговата 
грнчарска работилница во ко ja со 
својата макотрпна работа остави го
лем дел од својата младост, фак- 
симилите на документите од него- 
вото полициско досие, сликата од 
Сремско-митровачкиот затвор од ро- 
бијата, факсимилите од ракописот 
на неговите песни и земјанката во 
која ги помина последните денови

од својот живот и визуелно нё до- 
Слижуваат до животната и опште- 
ствена средина на големиот поет 
и револуционер.

Не би можеле сепак да не й 
направиме и извесна забелешка на 
редакцијата на овој зборник што 
не вложила поголеми напори во 
хронолошкото подредување на се- 
ќаваљата. Иако најголем дел од 
нив се тешко податливи на овој 
принцип, сепак некой од сеќава- 
њата можеле слободно да се пре- 
распределат а кон нив, длабоко ве- 
руваме, дека би можеле да се при- 
клучат и сосем нови впечатоци и 
сеќавања на неговите блиски дру
гари и работници од Велес и дру- 
гите краишта на нашата земја со 
што уште повеќе ќе се збогатеше 
нашето познавање на Рацин, него
вата мисла и акција. Да се надева- 
ме дека сето ова ќе може да се ре- 
ализира во едно второ издание на 
овој зборник.

Љ. Л.

Д-р ВЕЛИМИР БРЕЗОСКИ „ОСЛОБОДИТЕЛНА ВОЈНА ВО МАКЕДОНМЈА 
ВО 1943“ (на територијата на CP Македоимја) Издание на Институтот 

за нацмоналма историја — Скоп je, 1971, стр. 415, поделено 
на шест глави со увод, заклучок и прилози

Во овој обемен труд, што оби- 
лува со драгоцени, многу од нив 
досега непознати фактографски мо- 
меяти, за големите напори на ма- 
кедонските партизани и целиот на
род во 1943 година, Брезоски ус- 
пеал да ни разбистри и подредено 
јасно да ни ja престави вистината 
за тоа возвишено херојско време.

Од огромната архива и докумен
тация за 1943 година Брезоски ja 
вадел само сржта затоа текстот с 
стегнато-есенционален. Во овој на
учен текст на разводнувањето и ди-

гресиите не им е дадено ни мини
мален простор. Самиот стег на ре- 
чениците му помогнале на авторот 
со сигурност и одважно да офор- 
мува и донесува мислење за тој ви
сок релјеф во нашето поблиско ис- 
ториско минато, за тие револуцио- 
нерни настани во Македонија. „На- 
родот cè помасовно пристапуваше 
кон движењето, зашто целта и за- 
дачите на партизанските одреди и 
на ослободителното движење му 
беа познати, блиски и произлегу- 
лаа од неговите национални инте-
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