
фии на загинатите припадници на 
бившата јутословенска армија во 
анрилската војна 1941 година, 
вкухшо И лица.

Во четвртиот дел се дадени 
жртвите на фашистичкиот терор 
во тој крај. Тука се изнесеыи био
графски податоци без фотографии 
на 124 лица. Посебно нага в очи 
огр амниот број загинати од село- 
то Радолиште, каде што герман- 
ските крвници застрелале или на 
друг начин убиле 82 лица, мегу 
кои и многу жени и деца, на 28 
септември 1944 година.

Така од вкупно учесници во 
НОВ и Народната револуција над 
1300, од Струга и Струшкиот крај, 
за време на окупацијата и во вој- 
ната ги загубиле своите животи 
вкуино 335 лица, кое за таа мала 
и сиромашна ошнтина претставува 
голем и скапоцен придонес во оп- 
штата борба на сите јутословен- 
ски народа и народности и цврст 
камен-темелник на братството и 
единството и залог и факел на 
слободата и среќната иднина.

Б. Ц.

Зографски Г. Тодор и Зографски А. Димче — КШ и ВМРО (ОБЕДИНЕТА)
ВО ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1920—1930 — Институт 

за национална историја, Скоп je 1974, 288.

.Мемоарската литература кај 
нас се збогати уште со една книга 
во ко ja  се соберени сеќавањата 
на Тодор Г. Зографски и Димче 
А. Зографски.

Иако сеќавањата воопшто се 
запишување на личните долсиву- 
вања на авторите и давање карак- 
теристика и толкување на лично
сти и настаяж од личен аспект, 
тие во себе содржат и доста ис- 
ториски факты за расветлување 
на настаните од времето и среди- 
ната во која живеел и работел 
авторот. Тоа е карактеристично 
и за оовие сеќавања.

За одбележување е дека сеќа- 
вањата на двајцата авторы се од- 
несуваат на еден период од на- 
шето минато, за кој таков вид 
литература е мошне ретка. Тоа 
се годаните кога македонскиот 
народ, по Првата светска војна, 
се најде поделен меѓу трите бал
кански монархии, но и кога Ок- 
томвриската соцнјалистичка рево- 
луција во СССР му отвори нови

парспективи за решавање на не- 
говото национално прашање, во 
заедничка борба со најнаиредните 
општествени сили. Во исто време, 
тоа се и оние годный кога КШ 
се залагаше за прифаќање на една 
иравилна национална политика. 
По Првата светска војна, односно 
од нејзиното создавање до доне- 
сување на Обзнаната и Законот 
за заштита на државата, таа деј- 
ствуваше како легална политичка 
партија и ги имаше симпатиите 
на широките народнимаси во Ма- 
кедонија. По донесување на спо- 
менатиот закон, КПЈ мораше да се 
прилагоди на илегална работа. 
Извесно легално раздвижување 
на партиското членство се појави 
со создавањето на НРПЈ во тек 
на 1923 година. На политичката 
сцена во Македонија во 1924 го
дина се појави илегалната н а 
ц и о н а л ы  о-револуционерна орга- 
низација ВМРО (Обеданета).

Токму на тие години од 1920— 
1929 година и настаните во нив,
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ce однесуваат сеќавањата на Го
дар Г. Зографски и Димче А. Зо
графски, двајцата активни члено
ви на Комунистичката партија и 
членови на ВМРО (Обединета) во 
овој дел на Македонија.

Сеќавањата се изнесени хро- 
нолошки и поодделно за определен 
период и настал. Самата книга е 
поделена на два дела.

Првиот дел носи наслов „Од 
дејноста на КПЈ и НРШ (1920— 
1924)“ стр. 9—130. Во нею се изне
сени сеќавањата на авторите од 
пролетта 1920 година, кога Тодор 
Зографски се враќа од Бугарија 
и се населува во Велес, а Димче 
Зографски во Штип. Бидејќи тие 
живееја и работеа во различии 
места на Македонија, одделно ги 
изнесуваат сеќавањата за актив- 
носта на КШ и НРШ  во градо- 
вите каде што се наоѓаа тогаш.

За време на подготовките и 
одржувањето на општинските из- 
бори и изборите за Конституан- 
тата, Тодор Зографски се наоѓа 
во Велес и ги иэнесува своите 
сеќавања за тие настани. Димче 
Зографски за истиот период и за 
истите настани зборува за Штип. 
Поеледиците од Обзнаната и За- 
конот за заштита на државата, 
како и илегалиата работа на чле- 
новите на Партиските организа
ции во Велес и Штип, исто така 
најдоа место во сеќавањата.

За одбележување е дека Дим
че Зографски во сеќавањата за 
1921—1924 година ja изнесува вон- 
редно тешката положба на целата 
Брегалничка облает, создадена од 
навлегувањето на врховистичките 
чети на „BMPO“ од Бугарија и од 
државниот противтерор при го- 
нењето на тие чети.

Во првиот дел, исто така, се 
објавени сеќавања за дискусијата

во Партијата по националното 
прашање пред Третата партиска 
конференциј а.

Во вториот дел на сеќавањата 
„ВМРО (Обединета) и КШ во Ма
кедонка“ (133—268), поголемо вни
мание й е посветено на работата 
на ВМРО (Обединета) во Вардар- 
ска Македонија од нејзиното соз- 
дава1ье до провалата во јуни 1929 
година. Авторите заеднички ги из
несуваат своите сеќавања за нас- 
таните поврзани со подготовките 
и создавањето на првите групп 
врз база на Мајскиот манифест и 
работата на ВМРО (обединета) до 
есента 1926 година.

Димче Зографски ги завршува 
своите сеќавања со неговото зат- 
воравье, по атентатот на генерал 
Ковачевиќ, во октомври 1927 го
дина во Штип.

Тодор Зографски ги продол- 
жува свейте сеНаваььа за рабо
тата на раководството на ВМРО 
(обединета) и за партиската ак~ 
тивност во Скопје, каде што жи
вее по 1926 година и за работата 
на ВМРО (об) во Велес.

Воведувањето на монархофа- 
шистггчката диктатура ja отежну- 
ва работата на ВМРО (об). Од дру
га страна, и појавата на провока
тор во самою раководство на таа 
организација придонесува за неј- 
зино раскривање и за апсење на 
иејзиното раководство и прилично 
голем број од нејзините членови 
и симпатизери. Тодор Зографски 
ги завршува сеќавањата со голе- 
миот процес, одржан над члено- 
вите на ВМРО (об) пролетта 1930 
година во Велес.

Сеќавањата и на двајцата ав- 
тори за работата на ВМРО (об) 
се дотолку поинтереони, бидејќи
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тие беа членови на раководството 
за Вардарска Македонија.

На 1ф ајот на сеќавањата ce об- 
јавени и заеднички забелешки и 
оценки за рабатата и улогата на 
ВМРО (об).

Именокиот и географскиот ре
ги стр  на крајот на книгата му 
го олесеуваат на читателот корис- 
тењето на сеќавањата.

А. П.

POLITIČKI ŽIVOT JUGOSLAVIJE 1914—1945, Zbornik radova,
Beograd 1974, 599 str.

Неодамна во издание на Тре- 
тата програма на Радио Београд 
излезе од печат Зборник на тру- 
дови „Политичкиот живот на Ју- 
гославија 1914—1945“. Во Зборни- 
кот во суштина се објавени тру- 
довите од одржаниот тридневен 
собир на историчари во март 1973 
година под наслов „Политичкиот 
живот на Југославија од 1914 до 
1945“, а во редакција на Иници- 
јативеиот одбор, кој го сочину- 
ваат Драгослав Јанковик, Перо 
Морача, Бранко Петрановиќ и То- 
дор Стојков. Уредник на Зборни- 
кот е Александар Ацковиќ.

Зборникот е поделен на три 
дела: Првата светока војна и соз- 
давањето на Југославија, Јутосла- 
вија од 1918 до 1941 и Втората 
светска војна.

Во првиот дел — Првата созет- 
ска војна и создавањето на Југо- 
славија се објавени црилозите од 
следниве автори: Милорад Екме- 
чиќ: Судбината на југословенска- 
та идеја до 1914; Драгослав Јан- 
ковиќ: Србија и создавањето на 
Југославија; Повица Ракочевиќ: 
Црна Гора и обединувањето; Бог
дан Кризман: Хрватските страшш 
спрема обединувањето и создава- 
њето на југоеловенските држави; 
Јанко Плетерски: Словенечките 
политички страеки спрема свег- 
ската војна и југословенското

прашање; Момчило Зечевоиќ: Сло
венечките политички странки 
спрема создавањето на јутословен- 
ската држава; Драгован Шепиќ: 
Југословенското прашање во по- 
литиката на Сојузниците; Драган 
Живоиновиќ: Светата столица и 
создавањето на југословенската 
држава; Богдан Криэман: Праша- 
хьето на граеиците на Кралството 
СХС по Првата светска војна.

Во вториот дел Јутославија од 
1918 до 1941 се објавени следниве 
прилози: Андреј Митровнѓќ: Пад- 
ворешно-политичка доктрина на 
новосоздадената југословенска др
жава; Славољуб Цветковиќ: Идеј- 
ните борби во КПЈ во дваесеттите 
години; Тома Миленковиќ: Соци- 
јалреформистичкото движење во 
јутословенските земји (1917—1929); 
Бранислав Глигоријевиќ : Парла- 
ментарниот систем во Кралството 
СХС (1919—1929); Тодор Стојков; 
Внатрепшата политика на владе- 
ачките кругови во Југоелавија 
(1929—1939); Живко Аврамовски·. 
Политиката на големите сили на 
Балканот (1933—1939) и Перо Дам- 
јановиќ: Борбите за револуцио- 
нерна марксиетичка партија — 
услов на победата во револуци- 
јата;

Во третиот дел, Перо Морача 
е автор на прилогот: Процесот на
конституирањето на политичката
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