
Cè ова претставува позити
вен придонес во научното разра- 
ботување на историјата на На- 
родноослободителната борба на 
подрачјето на Прилеп и Прилеп-

ско и едновремено е придонес 
π во историографијата која ce 
однесува на Народноослободи- 
телната борба на сите народи и 
народности на Јутославија.

Надежда ЦВЕТКОВСКА

ИЗВОРИ ЗА ОСЛ ОБО ДИТЕЛ HAT.A BOJHA И РЕВОЛУЦИЈАТА 
ВО МАКЕДОНША 1941—1945,

Том I, книга 6, Скопје, 1979, 489.

Во издание на Институтот за 
национална историја, а по повод 
30-годишнината од победата над 
фашизмот и ослободувањето на 
Југославија, неодамна излезе од 
печат шестата (книга од сери ja- 
та „Извори за ослободителната 
војна и револуцијата во Македо 
ни ja 1941—-1945", том I, во кој 
се поместуваат документите к 
материјали на Комунистичката 
партија на Југославија и Кому
нистичката партија на Македо- 
нија, во избор и редакција на 
д-р Велимир Брезоски.

Со објавувањето на шестата 
книга, ко ja содржи документ и 
и материјали на Петтиот облас
тей комитет на Комунистичката 
партија на Македонија (КПМ) 
септември 1943 — јули 1944, про- 
должува натамошното објавува- 
ње на документите на обласните 
односно на окружните комитетп 
на КПМ. Првите три книги од 
овој том, објавени во 1968 и 
1970 година, ги содржат докумен
тите од Покраинскиот комитет 
на КПЈ за Македонија и Цеи- 
тралниот комитет на КПМ, а че- 
твртата и петта книга објавени 
во 1975, ги содржат документите 
од Вториот областей комитет на 
КПМ.

Петтиот областей комитет, чип 
документа се објавуваат во кни- 
гата, беше формиран кон кра- 
јот на август 1943 година и ja 
опфаќаше територијата на Скоп- 
је, Куманово, Крива Паланка, 
Кратово и Прешево. Toj дејству- 
ваше до новата територијална 
поделба на Македонија што бе
ше извршена во почетокот на 
август 1944 година, кога е уки- 
ната оваа облает, a нејзината 
територија влезе во составот на 
Првата облает, односно Првиот 
областей комитет на КПМ.

Покрај документите од Пет
тиот областей комитет, во кни- 
гата се објавуваат и 10 доку
мента од Окружниот комитет на 
КПМ, кој беше формиран во по- 
четокот на март 1944 година и 
ja опфаќаше територијата на Ку
маново, Крива Паланка и Кра
тово, како тело што непосреднс 
раководеше со организациите во 
овие места и што беа во сосга- 
вот на Петтиот областей коми
тет. Исто така, се објавуваат 
писмата и извештаите на Л>упчо 

Арсов, кој од јули до почетокот 
на август 1944 година во Скопје 
дејствуваше како инструктор на 
ЦК КПМ.
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Горе спомнатите документа, 
иако не спаѓаат во фондот на 
Петиот областей комитет, сепак 
потекнуваат од истата територи- 
ja и во хронолошки поглед се 
однесуваат на времето кота деј- 
ствуваше овој комитет. На тој 
начин, тие дополнуваат и ни да- 
ваат појасна слика за активнос- 
та на Петтиот областей комитет 
во целина и за неговите членови.

Корисниците на овие докумен- 
ти треба да ги имаат предвид и 
документите што се објавени во 
втората и третата книга на овој 
том, особено писмата и извеш- 
таите на Кузман Јосифовски кој, 
како член на ЦК КПМ, од по- 
четокот на август 1943 до крајот 
на февруари 1944 година дејству- 
ва на оваа територија и рако- 
води со работата на овој облас
тей комитет.

Во книгата на 489 страници 
се објавуваат 115 документа; од 
кои 105 за прв пат. Редакторот 
направи напор во што усдеа да 
открие нови документи во раз
ни архиви и кај поединци, и 
со тоа да го Цадополни и така 
оскудниот фонд на документи. 
И покрај тоа, се забележува де
ка недостасуваат доста докумек- 
ти кои во нај голем број исчез- 
нале во текот на војната, а по- 
мал број cè уште не се пронај- 
дени. Во книгата се дадени и 8 
страници факсимили од доку
менти.

При обработката на докумек
айте за објавување, редакторот 
ги зачувал петите принципи и 
методологија како и во предход- 
ните пет книги на овој том. Се 
забележува дека еден мал број 
на имшъа и други поими не се 
дешифрирани и покрај настоју-

вањата на редакторот да успее 
во тоа. Но сепак, ова не ja на- 
малува вредности на објавените 
документи.

На крајот на книгата за по- 
лесно користење на документи
те, дадени се: Решстар на лич- 
ни имања, Решстар на географ- 
GKH поими и Тематско-предметен 
решстар, како и список на кра- 
тенки.

И покрај минималните недо- 
статоци кои се од објективна 
природа, а на кои укажавме по- 
горе, сепак мораме да ja истадс- 
кеме вредноста и важноста на 
овие документи. Преку објавени- 
от фонд на документи од Пет
тиот областей комитет се согле- 
дува активноста на базата, ши- 
рината и масовноста на движе- 
њето, а истовремено и стратеги 
јата и тактиката на народноос- 
лободителното движење во Ма
кедонии а вооганто, κεικο и орга- 
низационата поставеност на тоа 
движење. И оваа (книга на до
кументи претставува уште еден 
прилог повеќе во напорите да 
се создадат уште поповолни ус- 
лови во научно-истражувачката 
работа за расветлување на на- 
шата понова историја од вре
мето на народноослободителната 
војна и револуцијата во Маке- 
донија.

Со објавувањето на доку
ментите на овој областей коми
тет, а во поокора иднина и на 
Првиот, Третиот и Четвртиот 
областей комитет, кои со задо- 
волство треба да ш очекуваме, 
ќе се заврши со објавувањето 
на документите и материјалите 
на две раководни тела на КПМ 
во текот на Втората светска 
војна.
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