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Со излегувањето на оваа публи
ка ција во издание на Градската 
конференција на Сојузот на синди- 
катите на Македонија — Скопје и 
Историскиот архив — Скоп je, исто- 
риската наука е збогатена со едка 
значајна студија за работничкото и 
синдикалното движење во Скопје. 
Историската наука кај нас ja чув- 
ствуваше потребата од едно вакво 
потемелно проучување и расветлу- 
вање на низа суштествени прашања 
од оваа проблематика.

Во монографијата, на вкупно 466 
страници, мошне прегледно е изне- 
сен развитокот на работничкото и 
синдикалното движенье во Скопје, 
почнувајќи од создавањето на не- 
говите први јадра — работнички 
кружоци, па cè до 1971 година.

Мошне прегледен го чини тру- 
дот неговата распределеност на три 
целиии: првата (с. 7—59), Синдикал
ното движенье во Скопје во соци- 
јал-демократскиот период 1900— 
1918 година, втората (с. 60—120),
Синдикалното движенье во Скоп je 
вс периодот по создавањето на КПЈ 
1919—1944 година и третата (с. 120 
—366), Синдикалната организација 
во Скопје во повоениот период 1944 
—1971 година.

Во публикацијата се поместени 
14 фотографии на истакнати дејци 
од работничкото и синдикалното 
движење во Македошца со куси 
биографски податоци за нивната 
политичка активност во предвоенн
ой период, за време на НОВ и од 
социјалистичката изградба на Ма
ке донија.

Во првиот дел на монографија- 
та, Душко Константинов многу оп-
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стојно ги проследува општествено- 
економските и политичките прили
ки во Маке д они ja, односно Скоп je 
во кое се појавилс првите работ
нички кружоци. Со посебен трет- 
ман авторот й пристапува на Мла- 
дотурската револуција од јули 1908 
година, која фактички во себе но
си новеќекратни позитивности: пр- 
ьо, рушенье на 32 годишната ха- 
мидовска тиранија и воведување на 
у ставни слободи и извесна демо
кратка со што се создале основни- 
те предуслови за враќање од еми- 
грацијата во Македонија на видни 
македонски дејци и второ, создава
йте на македонски работнички дру- 
штва, синдикални организации, не- 
r. речено синдикално здружување и 
сл., Макар и за кратко време се по- 
чувствувала слободната социјалис- 
тичка мисла (излегување на повеќе 
ъесници: јануари 1909 „Работиическа 
искра“ — издавана од трупа соц и а
листа од Битола и печатен на бугар- 
ски јазик во Софија; на 1.Х. 1910 го
дина се појави органот на Скопската 
социјал-демократска организација в.

Социјалистичка зора“; основани се 
и работничко-просветни друштва 
,.Класно сознание“ во Битола, „Клас- 
но единство“ во Велес и сл.).

Од сите работнички и синди
кални друштва, според авторот, по 
својата масовност во борбата за из- 
војување на политички и економски 
права се одликувало скопското ра- 
ботништво.

Посебно внимание авторот му 
обрнува на стремежите на работ- 
ииштвото во Македонија, а посебно 
скопското, за формирање единстве- 
ни синдиката што ќе го у слови раз-
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витокот и растежот на работничко- 
то и синдикално движење, особено 
по Обединителниот конгрес и соз- 
давањето на КПЈ во 1919 година.

Кузман Георгиевски, автор на 
вториот дел од монографијата (с. 
97—166), ja проследува фазата на 
опаѓање на синдикалното движење 
и дејноста на КПЈ. Притоа, подвле- 
кува со право дека доаѓањето на 
Јосип Броз Тито на чело на КПЈ 
во 1937 година, означуваше нов мо
мент кон повторна консолидација и 
засилена активност на работничко- 
то синдикално движење — во бор- 
ба за заштита на правата на работ- 
ниците. Во таа смисла авторот син- 
дикалната активност ja оценува ка- 
ко многу успешна и разновидна 
воопшто во Македонија, а посебно 
за уделот на скопското работни- 
штво во засилување на синдикално
то движење. Авторот посебно се 
осврнува за дејноста на синдикал- 
ната организација во Народноосло- 
бодителната војна и Револуција во 
Македонија во периодот до конеч- 
ното ослободување — ноември 1944 
година.

Мошне значајниот повоен пери
од на обнова и изградба, борбата 
на синдикалната организација во 
сузбивањето на конзервативните 
остатоци, нејзината поврзаност со 
другите општествено-политички ор
ганизации (НОФ, НОМ СМ, АФЖ и 
др.) во правец на политичка и еко- 
номска консолидација и социјали- 
стичките преобразувања во феде- 
рална Македонија и слични други 
прашања се доста рељефно, макар 
и површно обработени што секако 
е оправдано поради обемноста на 
периодот што го третира овој труд. 
Треба да се напомене дека во пра
вец . на заздравување на политичко- 
економската ситуација многу при-

донела резолуцијата на I-та земска 
.синдикална конференција одржана 
на 10 .1 .1945 година на која се ис- 
такнати нејзините претстојни зада
чи. Оснивачката конференција на 
Единствените синдикати на Југо- 
славија одржана на 2 3 .1 .1945 го
дина во Белград и слични синди- 
кални акции значеа нов поттик во 
развитокот и растежот на синди-, 
кал ното движеьье. воопшто.

Како нова етапа во развитокот 
на синдикалното движење, а воедно 
и на социјалистичката демократи- 
ја, авторот со право ja подвлекува 
одлуката за формирање на работ
нички совети (1949), која започна 
да се спроведува во почетокот на 
1950 година.

Милош Константинов (с. 167—
337) посебен акцент му придава на 
развитокот на материјалната база 
(која била доста ниска во однос на 
другите републики — Л. Л.) при што 
посебно се осврнува на системой на 
иаградувањето на трудбениците како 
една од мошне ефективните и сти- 
мулативните форми во натамошни- 
от целокупен општествено-економ- 
ски просперитет. Една од, пропусти
те на книгава се состой во тоа што 
не ги изнесува врските на Скопско
то работничко синдикално движење 
со другите градови во Македонија 
и Југославија, потоа влијанијата и 
факторите од надвор кои делувале 
врз растежот и организационата по- 
ставеност на синдикалното движе- 
ње во Скопје.

Посебен белег за вредности на 
овој труд е секако мошне преглед- 
ното изнесување на авторите за 
развитокот на работничкото и син
дикалното движење во Скопје, по
тоа резимеата на четргрите светски
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јазици (англиски, германски, руски 
и француски)

На крајот да истакнеме дека 
оваа публикација, пишувана врз ба
за на бројна архивска документа- 
ција и литература, несомнено прет
ставува нов и значаен прилог кон 
проучувањето на работничкото и 
синдикалното движење во Македо- 
иија, односно во Скопје. Ce наде-

ваме дека оваа монографија ќе по- 
влијае на извесен начин да се при
стани кон проучување и публику- 
вање на слични трудови и за дру- 
гите македонски градови во кои ра- 
бстничкото и синдикално движенье, 
по својата активност и интензитет, 
не заостанувало многу зад СкОп- 
ското.

Л. Л.

Александар Т. ХРИСТОВ, СОЗДАВ АЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА 
(1893—1945 ГОД.). Мислц, Скопје, 1971, 404

Монографијата „Создавање на 
македонската држава“ претставува 
синтеза на бројни научни сознанија 
кои се плод на повеќегодишни ис- 
тражувања на А. Христов на оваа 
проблематика.

Всушност, во монографијата е 
инкорпориран дел од докторската 
дисертација на авторот под наслов 
„Борбата на македонскиот народ за 
создавање на своја држава“.

Мошне студиозниот пристал при 
разработката на споменатата тема- 
г1ика ja наметнува констатацијата 
дека презентираната монографија 
претставува база за натамошни ио 
ледувања во оваа облает.

Во монографијата егзистираат 
бројни оригинални мисли и есен- 
цијални заклучоци, кои ja зголему- 
ваат нејзината вредност.

Авторот, меѓу другото, конста- 
тира: „Во борбата за свои нацио- 
нални права и за самостоен држав* 
но-правен развиток, македонскиот 
народ недвосмислено го изразува- 
ше своето право на национална ег- 
зистенција. Во оваа борба се изра- 
зува и специфичниот премии на 
македонскиот народ во нација, чи- 
јашто индивидуалност беше оспо-

рувана и забавувана, но чиј процес 
не можеше да биде запрен. Мани- 
фестацијата на тој силен и иеза- 
држлив процес се. изразува особено 
во различните етапи од неговите 
борби, но тој секогаш јасно ja из- 
разуваше националната самобит- 
ност на македонскиот народ.

Фактот што македонскиот народ 
сс до периодот на Народноослобо- 
дителната војна не4 доби своја на
ционална држава, не го намалува 
значењето на сето она што тој го 
твореше и создаваше во борбата за 
афирмација на својата национална 
култура и држава“. (16)

Во 14 глави на оваа монографи- 
ја, авторот од правно-историски ас
пект ja проследува генезата на ма
кедонската државност.

Според него, „постојат четири 
посебни етапи во кои се изразува 
идејата за самостоен државно-пра- 
вен живот на Македонија.

Првата етапа го опфаќа времен- 
скиот период од основањето на на- 
ционално ослободителното движе
ние (1893 г.) до поделбата на Маке
дон к а помеѓу балканските држави 
(ι913 г.). Втората етапа е еврзана 
со борбата на македонскиот народ
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