
владувањето со Константинопол и 
теснините. Но, наместо да продол
жи со настапувањето кон Конетан- 
тивнопол, командантот на балкан- 
скиот фронт добил наредба да за- 
клучи мир. На 2 (14) еептември 
1829 година, мирот бил заклучен 
во Едрене.

Овој мир, всушност, претставу- 
ва преовртница во одредувашето

на стратешките цели на Русија 
по однос на Турција. Врз основа 
на длабоки анализи на посебен 
комитет, составен од најдоверени 
лица на императорот, Русија се 
откажува привремено од, до то- 
гаш истакнуваните цели — изго- 
нувањето на Турција од Балкан- 
скиот Полуостров.

Д-р Б. М.

ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА ВО НОБ — 1945 ГОД. 
Том II, 1973 год., с. 491

Во издание на Архивот на Ма- 
кедонија и под редакција на Рис- 
то Кирјазовски и Тодор Симов- 
ски неодамна излезе од печат и 
П-от том на Збореикот од едици- 
јата „Егејска Македонија во НОБ“. 
Збореикот содржи документи за 
учеството на македонскиот народ 
од егејскиот дел на Македонија 
во граганската војна во Грција.

Томот е поделен на два дела. 
Првиот дел содржи 241 документ 
и го опфаќа периодот од 1 јануа- 
ри до крајот на декември 1945 
година. Јазикот на кој се пишу- 
вани документите е македонски, 
односно костурски, лериноки, во- 
денски дијалект. Има и докумен- 
ти кои се преведени од грчки ја- 
зик. Во вториот дел се поместени 
факсимилите на 210 документи. 
Начинот на изнесувањето е хроно- 
лошки, а уште во почетокот на 
Зборн и кот, Р ед ак ц и јата  дава куса 
содржина на сите документи со 
што се добива поголема преглед-
IHOCT.

Според ова, може да се конста- 
тира дека поголемиот дел од до
кументите се извештаи, информа
ции од месни, реонски, срески и 
облаони органи на НОФ од Егеј-

ска Македонија, во кои се изне- 
сува теророт вршен над македон- 
ското население од страна на грч- 
ките вооружени банди, на воените 
и полициски власти. Покрај ова, 
значајно место во Зборникот за- 
земаат протестните писма доста- 
вени до дипломатските претстав- 
нощи на земјите сојузници од 
страна на ЕАМ (Национален осло- 
бодителен фронт) и КПГ во врска 
со теророт и неспроведувањето во 
дело договор от потпишан во Вар- 
киза (12 февруари 1945 година) од 
страна на Владата.

Од преписката, која исто така 
е застапена во Зборникот, водена 
мегу кадрите на НОФ и други 
значајни личности се добива јасна 
слика за ставовите кон македон- 
ското национално прашање. Овој 
проблем може да ее согледа и од 
прогласите на КПГ и ЕАМ до ма
кедонскиот народ од Егејска Ма- 
кедонија, кои ja  осудуваат дејнос- 
та на НОФ како противречна на 
линијата трасирана од КПГ. Вак- 
виот став на Партијата во однос 
на македонската организацијапро- 
излегува и од општиот став на 
КПГ ко ja стоеше на становшите 
сите внатрешни проблеми да се
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решат на миролюбив начин и 
мирно да се чека на спроведува- 
њето на договорот во Варкиза. 
Иако ваквиот став на Партијата 
беше наложен од објективни при
чини, сепак реакцијата не водеше 
никаква сметка за да се спрове- 
дат во дело сите точки од дого- 
ворот, туку напротив почна да 
врши масовен терор и да ги про- 
гонува комунистите. Затоа НОФ 
наидува на предреки во својата 
работа од страна на некой рако- 
водители на КПГ кои беа против 
секаков отпор на било каков на- 
пад на реакцијата.

Општо земеео, тешката состој- 
ба, ооздадена во Егејека Македо
н к а  непосредно по Втората свет- 
ска војна, може да се согледа и 
од низа друш документи поместе- 
ни во Зборникот: изјави, билтени, 
списоци, записници и сл. Орит- 
налноста на документите, врз кои 
не е извршена никаква содржмн- 
ска корекција, се наметнува леоно 
кај читателот и го поттикнува да 
бара во нив внешни за трагич- 
ната судбина на Македонците од 
Егејска Македонија. Во ова нај- 
многу помагаат извештаите, ин- 
формациите, писмата и сл. на ка
дрите на НОФ кои отворено и 
вистивито ja  регистрираат тешка
та состојба во 1945 година.

Од многу документи јасно се 
гледа дека македонокиот народ 
од Егејска Македонија во оваа 
година (таквата ситуација ќе сле
ди и понатаму) беше ставен меѓу 
повесе зла. Од една страна беа 
клеветите на реакцијата ко ja на- 
стојуваше да всади што поголема 
омраза меѓу Македонците и Гр- 
ците, а од друга страна беа теро- 
ристичките банди кои немилосрд- 
но го ограбуваа македонското на

селение. Mery таквите банди чес
ти беа и оние на мацирите (досе- 
леници од Мала Азија) кои ста- 
наа верни слуга на реакцијата. Од 
извештаите на меоните одбори на 
НОФ, како и од изјавите на са- 
мите селани, се гледа до каде 
пљачкашите можеа да стишат. 
Многубројни се случаевите кога 
на луѓето им се одэабуваа цели 
имоти од купите, оставај1ш га без 
никаква егзистенција за живот. 
Ова беше еден од начините за 
присилно да ш  натераат Македон
ците да ja  напуштат овојата 
з е м ја .

Прогонувањата, тепањата, апсе- 
њата, тормозењата и убиствата на 
комунистите, демократите, борци- 
те на ЕЛАС секојдневео стануваа 
cè почести. Особено беше тешка 
состојбата за Македонците зашто 
беше доволно да се изјави дека 
си Македонец па да бидеш прете- 
пан до бесознание. Македонците 
беа нај свирепо тормозееи, пони- 
жувани, 1навредувани иако рамо 
до рамо со грчкиот народ се бо- 
реа против окупаторот за слобо- 
дата на Грција.

Од извештаите на Главното ра- 
ководство на НОФ може да се 
сознае кон што се стремеше поли- 
тиката на Владата. Во нив е изне- 
сена политичката и воената по- 
ложба во Егејска Македонија, осо
бено по договорот во Варкиза, ко
га оилите на ЕЛАС го предадоа 
оружјето. По ваквиот чин немаше 
вооружена сила која би й се спро- 
тивставила на реакцијата во теро- 
ристичкиот поход, што почна сис- 
тематски: да го спроведува со цел 
д а  го скриви д ем о к р атск о то  на
строение кај народот и да ja до- 
веде азо земјата пак монархијата.

НОФ, особено преку своите 
прогласи, настојуваше да ja  обе-
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лодени, не само пред македонски- 
от туку и пред грчкиот народ, по- 
литиката на реакционерната вла- 
да, откривајЗш ги истовремено со- 
работниците на окупаторот, кои 
место да бидат осудени зазедоа 
такви државни позиции од каде 
што можеа да спроведуваат исти 
мерки како за време на окупаци- 
јата. Македонската организациј а, 
која била окарактеризирана како 
автономистичка, иако работи под 
многу тешки услови, cè повеќе ja 
проширува својата дејност и од 
извештаите за организационата 
состојба се гледа колку се ,раши- 
рија нејзините корени. Македон- 
скиот народ го чувствуваше НОФ 
како своја верна и правична ор- 
ганизација и затоа членството се- 
којдневно растете.

Низ документите, изнесени во 
овој том се чувствува и будноста 
на НОФ (основана на 23 април 
1945 година) кон сё она што се 
случуваше во овој период. Затоа 
многубројни се таквите документи 
преку кои месните, реонските, сре- 
ските, обласните и Главниот од- 
бор на НОФ, реално ja  решстри- 
раат состојбата, особено теророт 
кој заземаше сё пошироки разме-

ри ширум цела Егејока Маке- 
донија.

Од документите се добива јас- 
на слика дека една од ооновните 
цели на реакцијата беше да го 
истера македонското население од 
родната земја и да го збрише 
словенското обележје на маке
донската територија за да ja  реа- 
лизира таа цел, во овоите постав
ки, таа не бираше средства и на
чини.

Покрај цврстината и желбата 
да се биде единствен во борбата 
против нападите на непријателот 
во организацијата НОФ, како што 
тоа се гледа и од некой излага- 
ња, изјави и сл., има појави на 
недоразбирање и меѓусебно обви- 
нување на кадрите. Иако ова не 
е суштинека грешка, сепак ќе се 
одрази и во понатамошните одно- 
си во организацијата.

Целоано земено, документите 
од II-от том на Зборникот даваат 
една целина и откриваат една не
мирна состојба во Грција и Егеј- 
ока Македонија во текот на 1945 
година ко ja  ни најавува почетоци 
на граѓанската војна во Грција.

Ф. Б.

Андреј Митровић — ВРЕМЕ НЕТРПЕЛзИВИХ — ПОАИТИЧКА ИСТОРИЈА 
ВЕЛИКИХ ДРЖАВА ЕВРОПЕ 1919—1939, Београд 1974, 621.

Неодамна нашата историска 
наука се здоби со уште една вред
на п убл и кац и ј а, со  к н и гата  на Ан- 
дреј Митровић „Време нетрпељи- 
вих“, која ja  обработува политич- 
ката историја на Големите сили 
по Првата оветска војна.

Авторот во книгата се зафатил 
со еден многу важен период, поли 
со многубројни настани, што беа 
причина за почеток на Втората

светска војна. Врвно место во овој 
период е појавата на авторитет- 
ниот н ац и о н ал и зам  и доаѓањето 
на Адолф Хитлер на власт, поде- 
мот на фашизмот во периодот од 
1919 до 1939 година и наговиот 
крах од 1939 до 1945 година.

Видно место во настаните зазе- 
ма создавањето на СССР како пр- 
ва социјалиетичка земја и наста
ните што се случија во Франција,
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