
Пиперката е многу интересен и 
лесно доетапен за обичниот чи- 
тател, што ќе му осигури однап-

ред голем број на читатели од 
редовите на широките народни 
маси.

Љубен ЛАПЕ

БОРО АРСОВСКИ „РАБОТНИЧКОТО СИНДИКАЛНО И КОМУНИС- 
ТИЧКО ДВИЖЕЊЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ И ШАВАЧКИТЕ РА- 
БОТНИЦИ ВО СКОШЕ 1908-1945. ИЗД. АРХИВ НА СКОПЈЕ. СКОП-

JE 1981, СТР. 277.

Од богатата и разновидна из- 
давачка дејност на Архивот на 
Скопје, пред кусо време излезе 
од печат трудот на Боро Арсов- 
ски: „Работничкото синдикално 
и комунистичко движење на тек- 
стилните и шивачките работни- 
ци во Сколје 1908-1945", кој на 
извесее начин го дополнува тру
дот на истают издавач со наслов 
„Синдикатите во Скоп je 1908-1971", 
оубликуван во 1971 година.

Концепцијата на авторот, се- 
опфатно да ja прикаже актив- 
носта на текстлните и шивачки
те работници во напредното ра- 
ботничко и комунистичко движе
нье во Скопје, на кое и самиот 
му припаѓа, и нивниот класен од- 
нос и ангажман во еден широк 
временски распон од 37 години, 
односно од формирањето на пр- 
вата синдикална организација на 
текстилните работници во Скоп- 
je во 1908 година, па сё до 1945 
година, успешно е реализирана. 
Компонирањето на овој мозаик 
од револуционерни акции и нас- 
тани, во еден од најсудбоносните 
периоди од животот на македон- 
скиот народ, во кој се случуваат 
маркантни историски настани 
како што се Младотурската ре- 
волу ци ja, Балканските и Првата 
светска војна, делбата на Маке
донка, за одново да се најде по-

робена и со колониален статус, 
не само во Кралството Југосла- 
вија, туку и кај соседните бал
кански монархии Грција и Буга- 
рија, бараа од авторот големи 
усилби, во собирањето и система- 
тизирањето на фактографијата.

Имајќи ги предвид трите 
различии по ошптествено уреду- 
вање државеи системи, но со ед- 
на заедничка особина, наполню 
да го потчинат и асимилираат ма- 
кедонскиот народ, што било 
проследено со жестока експлоа- 
тација и терор, авторот успеалда 
ги повлече главните компонента 
на напредното работничко дви
женье на текстилните и шивачки
те работници во Скопје и да ja 
излачи нивната револуционерна 
акција во класната борба, а чи- 
ja крајна консеквенца била еко- 
номската борба (штрајкот и та- 
рифните акции), како и акциите 
од политички, но и од национа
лен карактер. Исто така авторот 
со мноштво податоци го прика- 
жува и учеството на текстилни
те и шивачките работници од  
Скопје во Народноослободител- 
ната војна и Револуцијата.

X

Трудот на Боро Арсовски „Ра
ботничкото синдикално' и кому
нистичко движење на текстклни-
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те и шивачките работници во 
Скопје 1908-1945", покрај белеш- 
ката на издавачот и кусиот увод 
поделен е на четири дела. Дел 
први го носи насловот: „Првите 
чекори кон организирана класна 
борба" (с. 17-31), во кој меѓу дру
гого станува збор и за првата 
синдикална организација на нш~ 
вачките работници во 1908 и за 
првиот штрајк во 1909 година.

Во вториот дел: „Непомирли- 
ва класна борба меѓу двете свет
ски војни 1918-1941" (с. 33-132), 
што е и најобемен, прикажана е 
борбата на текстилните и шивач
ките работници за обновувањена 
синдикалната подружница во 
Кралството Туго с дави ja, нивната 
соработка со КПЈ, а особено од 
1937 година; економската и по- 
литичката борба — бројните та- 
рифни акции и штрајковите; 
учеството во протестните акции 
од политички карактер, како што 
е масовната демонстрација по 
парламентарните избери во 1938 
година; протестните демонстра
ции по повод окупацијата на Че
хословачка и А л бани ja, аншлусот 
на Австрија; прославувањето на 
Први мај и Илинден 1940 годи
на; учеството на демонстрациите 
од 26 и 27 март 1941 година итн.

Третиот дел: „Активност во 
текот на Народноослободителна- 
та војна 1941-1945" (с. 133-178), го 
обработува учеството на текстил- 
ките и шивачките работници од 
Grcanje во НОВ, а особено нивна
та активност во фронтот на за- 
днината во градот. Посебно вни
мание им е посветено на органи- 
заторите и водачите на шивачки
те и текстилните работници во 
Скоп je од предвоениот период, 
како што се Цветан Димов, Тор- 
дан Николсв-Орце и Раде Тозчев

ски-Корчагин кои со отпочнува- 
њето на Народноослободителната 
војна и Револуцијата израснуваат 
во организатори на НОВ во Ма- 
кедонија.

Четвртиот дел (с. 179-259) со- 
држи одделни биографски пода- 
тоцй за синдикалните и партис- 
ките активисти и уческици во 
иапредното работничко и кому- 
нистичко движење и во НОВ, од 
средината на текстилните и ши
вачките работници во Скопје; 
преглед на членовите на КПТ за 
периодот 1920-1933 (с. 261); прег
лед на членовите на КПТ од 1933 
-1944 (с. 262); преглед на канди- 
датите за членови на КПТ кон 
крајот на 1944 година (с. 263); за 
кстиот период преглед на члено
вите на СКОТ (с. 264); преглед на 
воепитните групи кон крајот на 
1944 (с, 265). Во одделен преглед 
дадени се податоци на учесници- 
те во НОВ ч Револуцијата (с. 
266), потоа на зашнатите борци 
во НОВ (с. 267). На крајот е по- 
местен прегледот на ползуваната 
литература, crnico кот на анкети- 
раните текстилни и шивачки ра
ботници учесници во налредното 
работничко движење и во ИОВ, 
списокот на кратенки и региста- 
рот на личните имшьа (с. 268 
-375).

X

Боро Арсовски во презентира- 
ниов труд зафаќајки се со проб- 
лемот да ja објасни и п р и к а ж е  
револуционерната акција на тек
стилните и шивачките работни- 
ци во Скопје, настојува да го при 
каже и коитинуитетот на нивна
та класна борба и правй обид да 
ja даде генезата на штрајкачко- 
то движење во Македонија. Ме-
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ѓутоа, недоволното истражување 
на авторот за проблемот на 
штрајкачкото движење, има за 
последица почетокот на истото 
да го датира во 1900 година со 
штрајкот на работниците на же- 
лезничката лини ja Велес-Демир 
-Капија.

Нужно е да истакнеме, дека 
авторот синдикалното движењеи 
акдиите на работничката класа, 
особено штрајковите и тарифни- 
те акции на текстилните и ши- 
вачките работници во С коп je, ка- 
ко и дејноета и улогата на ур- 
совите синдиката, ги прикажува 
во корелација со економско-поли- 
тичката состојба на Македонија 
во Кралството Југославија. Боро 
ApcoBcicH му посветува посебно 
внимание и на процесот на об- 
новувањето на скыдикалните под- 
ружници и на синдикалното дви
женье воопшю, како и на него- 
вата тесна соработка со КШ до 
објавувањето на Обзнаната. Бор- 
бата за опстанок на класното 
движење во Македонија, со по- 
себен акцент на синдикалното 
организирање на текстилните и 
шивачките работници во Скопје 
во условите на монархистичката 
диктатура, исто така е предмет 
на истражување и проучување 
на авторот. На доволен простор 
објаснета е и улогата на урсови- 
те синдиката и влијанието на 
СКЈ во нив, што наоѓа силна 
рефлексија во класната борба на 
македонскиот пролетариат во 
квечерината на Втората светска 
војна.

Паралелно со прикажување- 
то на економската борба, низ це- 
лиот текст како црвена нишка 
авторот ja следи и политичката 
борба, како и дејноста на ра- 
ботничките културно-уметнички

друштва, особено на „Абрашё- 
виќ" (за периодот меѓу двете вој- 
ни) и на „Македонија" (за пе
риодот на НОВ), како и на дру- 
ги, во класното воспитување и 
револуционерно ангажирање на 
текстилните и шавачките работ- 
нищх и работничката класа во 
Скопје.

Во вториот дел што изобилу- 
ва со податоци за штрајковите и 
тарифните акции, со кои се бара 
8 часовно работно време, зголе- 
мување на заработувачката (над- 
ницата), подобри работни услови, 
социјално осигурување, право на 
синдикално организирање итн., 
изведена е успешна реконструк
ц ии  на класната борба на текс
тилните и шивачките работници 
во ко ja постојано е присутна на- 
ционалната компонента и поли
тичката диференцијација и рас- 
теж. Имено, според податоците 
■на Боро Арсовски, растежот во 
класно-националното осознавање 
кај текстилците може да се сле
ди од формирањето на првата 
партиска ќелија на текстилните 
и шивачките работници на 15 ок- 
томври 1939 година во Скопје, а 
ко ja тогаш броела само 4 чле
на, до април 1941 година, кога 
таа успеала да опфати и органи- 
зира 444 акивисти и членови на 
КШ, а во кој недостасуваат по
датоци (изразени во бројки) ско
ро за целиот меѓувоен период.

Со бугарската окупащ^'а на 
Македонија, кога Скопје станува 
и седишта на административниот, 
воен и пропаганден апарат на фа- 
шистичка Бугарија за Македони- 
ја, движењето на текстилните й 
шивачките работници добив а по- 
широка револуционерна димензи- 
ја. Растежот на партиските кад
ри и симпатизерите белелси по-
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раст. Дел од нив израснува во 
раководен кадар на вооружена- 
та борба на македонскиот народ 
против тројните окупатори и фа- 
шиеткчкиот поредок. Органската 
повр заноет на текстилците со 
Партијата и Месниот комитет на 
КПЈ во Скоп je, има за резултат 
и нивна тесна соработка и пре- 
земаьье на заеднички акции, ка- 
ко што е растурањето на летци, 
партиски материјал или органот 
на скопската партиска организа
ций  „Весник." Во тој контекст 
треба да се согледа и улогатана 
шивачката работилница „Шивач- 
ки колективформирана со цел 
да й служи на партиската орга- 
низација во Скоп je како пункт 
за врски, за одржување на иле- 
гални состаноци, за престој на 
илегалци, за чување на собрана- 
та народна помош и ел. Со ис- 
тото внимание авторот ги обрабо- 
тува и трите шивачки работил- 
ници што од септември 1944 го
дина се формираат од составот 
на организираните скопски шива- 
чи, а кои изработуваат облека 
исклучиво за потребите на На
родно осл обо дителната вој ска. По- 
себно внимание им е посветено 
на учеството на текстилните и 
шивачките работници во едини- 
ците на Народноослободителната 
војска, следејќи го нивното учест 
во од Првиот скопски партизан
ски одред (август 1941) до Срем- 
скиот фронт и завршните опера
ции за конечного сслободувахье  
на Југославија.

Авторот со внимание и пие
тет го следи револуционерниот 
пат на текстилните работници и 
народните херои Цветан Димов, 
Јордан Николов-Орце и Раде Јов- 
чевски-Корчагин. Toj ja истакну-

ва нивната улога во организира- 
Еьето на текстилните и шивачки- 
те работници пред војната, како 
и во текст на НОВ во Скопје, но 
недоволно е обработена нивната 
улога и значење за работничкото 
движење во Македонија, како и 
во времето на Народноослободи
телната војна воопшто.

Трудот на Боро Арсовски ,,Ра~ 
ботничкото синдикално и кому- 
нистичко движење на текстилни
те и шивачките работници во 
Скопје 1908-1945” е тогою сведошт- 
во за континуираната клаона 
борба на текстилците во Скопје. 
Авторот вложил многу труд да 
ja прецизира хронологијата на 
акциите и еастаните, како и во 
изнаоѓањето и собирањето на 
податоци за штрајковите, тариф- 
ните и политичките акции, за 
учеството во НОВ на текстилни
те и шивачките работници во 
Скопје. Извршената анкета и 
отбраните сеќавања, за жал до- 
бар дел од низ, се усни кажува- 
н»а; при немањето на доволно 
архивска документација тие ус
пешно дополнуваат некой од 
празнииите во движењето на 
текстилците. Нужно е да конста- 
тираме, дака и при овој вид, пуб
ликации потребна е поишрока 
консултација на литературата и 
објавените документи. Нивното от. 
суство е забележително и покрај 
бројните податоци што ни ги нуди 
оваа публикација. Трудот на Бо
ро Арсовски е пишу ван коректно 
и претставува уште еден прилог за 
историјата на работничкото дви
женье во Македонија.

Вера ВЕСКОВИН-ВАНГЕЛИ
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