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Прилеп, 1982, 1—427.

Во втората половина на 1982 
година во издание на Општиыски- 
от одбор на Сојузот на боречки- 
те организации од Прилеп, излезе 
од печат трудот на Благо ja Тале- 
ски и Коде Солу иски, под наслои: 
Прилепска хроника — НОБ.

По својата композиција овој 
труд, покрај воведниот дел на ав- 
торите (с. 7—11), поделен е уште 
на пет глави, кои ги зафаќаат ne- 
риодот од Шестојануарската дик
татура заклучно со коиечното из- 
гонување на германските фашиста 
од Прилеп, 3 иоември 1944 година 
(13—363).

Книгата е илустрирана со по- 
веќе фотографии на истакната бор 
ци и раководители од Прилеп и 
Прилепско како и со повеќе ма- 
совни фотографии. Како посебни 
прилози во хрониката печатени 
се уште: список на загинати бор- 
ци од Прил'еп и Прилепско во 
борбите за ослободување не само 
на Македонија, туку и во заврш- 
ните операции на конечното осло- 
бодување на Југославија (365-—375;) 
потоа следуваат резимеата на рус- 
ки и англиски јазик (377—383); 
списокот на користените ошпти де
ла и библиографски прирачшщи, 
изворите, литературата, статиите и 
соопшенијата, објавените сеќава- 
ња, како и сеќавата во ракопие 
прибирали од поголем број учес- 
ници во НОБ што се наоѓаат кај 
авторите (385—402). Потоа дадени 
се регистерот на лични имиња 
(403—423) и содржината.

На крајот на хрониката во 
прилог печатени се и шест мошне 
успешни скици кои ги прикажува- 
ат: движењето на партизанските

одреди 1942 година во Прилепско; 
Богомилскиот поход — февруари 
1944 година; заземагьето на При
леп — септември 1944 година; бор
бите за одбрана на Прилеп — сеп
тември 1944 година; борбите за 
ослободување на Прилеп: 29 и 30 
октомври 1944 година и борбите 
за ослободување на Прилеп во те
кст на 31 октомври и 1 и 2 ноем- 
ври 1944 година.

Глава Ï, ,стр. 13—76 говори за 
партиската, синдикалната, култур- 
но-хгросветните активности и за ак
тивности на младината, за здруже- 
жението на тутунопроизводители
те, за активы о ста во општинските 
и парламентарните избори, како 
и за изборните резултати. Посебен 
наслов е посветен на Илинденска- 
та демонстрација во Прилеп од 
2 август 1942 година; потоа зл. 
организационата структура на 
КОТ; за организацијата на жени
те и др.

Во наредните глави: И, стр. 77 
—190; III, стр, 191—253; IV, стр. 
255—312 и V, стр. 313—360, хроно- 
лошки по годкни од 1941 заклуч
но со 1944 година се следат сите 
настали збиднати во Прилеп и При 
леххско, почнувајќи од Априлека- 
та војна, периодот на безвластие- 
то, германската, а потоа и бугар- 
ската окупација; априлскиот сос- 
танок и советувањето на Месниот 
комитет на КПЈ за Прилеп (прв 
од ваков вид одржан на територи- 
јата на Југослаавија уште во те- 
кот на војната), јунското и јул- 
ското советување на МК КПЈ, 
Илинденската. демонстраций а од
1941 година, потоа во целина под- 
готовзште за формирање на парти-
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зански одред, нападот на прилеп- 
скиот партизански одред на И ок- 
томври 1941 година, со што се оз- 
начи почетокот на вооруженото 
востание на македснскиот народ 
и народностите; натамошната ак- 
тивност на прилепскиот партизан
ски одред и противмерките на бу- 
гарскиот фашистички окупатор за 
задушување на започнатото вос
тание и на Народноослободител- 
ното движење во целина.

Развојот на ослободителната 
војна е предмет кој авторите го 
обработуваат во третата и четвр- 
тата глава на трудот, речиси по 
сите линии: вооруженото воста
ние со формирањето на нови пар
тизански одреди, нивната актив- 
ност и успесите; политичката ак- 
тивност, активноста по линија на 
власта, а напоредно со тоа и за- 
силениот терор на бугарскиот оку
патор.

Во последната петта глава што 
носи наслов: Последна година под 
туѓинско владеење, авторите на 
хрониката зборуваат за доизгра- 
дувањето на системот на народ- 
ната власт во Прилеп и Прилеп
ско; за Февруарскиот поход на 
овој терен; за подготовките за одр 
жувањето на Првото заседание на 
Антифашистичкото собрание на 
народного ослободување на Маке- 
донија (АСНОМ); за формирање- 
то на петтата прилепска бригада, 
за ослободувањето на Прилеп и 
почетокот на слободниот живот во 
гр ад от.

«

Во трудот во целина мошне 
сликовито, документирано и лесно 
читливо се обработува најславни-

от дел од историјата на македон- 
скиот и југословенските народи и 
народности — периодот на Народ- 
ноослободителната борба и соци- 
јалистичката револуција во При
леп и Прилепско. Мегутоа, вред- 
носта на овој труд не е само во 
тоа. Всушност, Прилепската хро
ника — HOB ja сублимира борба- 
та на целиот македонски народ и 
народностите, односно и на дру- 
гите градови во Македонија, а При 
леп сосема природно зазема почес- 
но место, како најреволуционерен 
град во Македонија. Впрочем, хро- 
никава тоа и самата го потврду- 
ва. Како резултат на тоа и не слу- 
чајно Прилеп е прогласен за град 
херој во Југославија.

Сите изнесени настали се ре
зултат на многугодишни и. бриж- 
ливи истражувања, како во соби- 
рање на архивска граѓа, исто така 
и во собирање на сеќавања лично 
од самите автори, кои во исто 
време се и директни учесници во 
многу настани опишани во хро
никата.

Сосема нормално е што автори
те, за да ги објаснат насталите 
од НОВ, се враќаат назад и свей
те кажувања ги почнуваат од 30- 
тите години на ХХ-тиот век на- 
ваму.

Во хрониката мошне убедливо 
и аргументирано се прикажани на- 
сганите и промените по навлегу- 
вањ ето на герм ано-бугарските ф а
шистички окупатори во Прилеп и 
Прилепско, окупаторскиот систем, 
мерките за зацврстување на влас
та, методите за денационализација 
и фашизација, теророт (апсења, 
интерниравьа, депортирања, судски
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процеси до масовни стрелања). 
Меѓутоа, сите овие мерки на οκγ- 
тарот, се докажува во хрониката, 
не беа во состојба да ja скршат 
решеноста на македонскиот народ, 
предводен од КПЈ—КПМ, да ис- 
трае до крај во оваа последна, 
решавачка битка за здобивање на 
нациовална и социјална слобода. 
Читајќи ja публикацијата Прилеп- 
ска хроника — НОБ недвојбен е 
впечатокот дека, колку повеќе се· 
заоструваат теророт и репресивни- 
те мерки на бугарскиот окупатор 
во овој наш град на непокор, уш- 
те повеќе се изразува активноста 
на организацијата на КПЈ — КПМ 
партизанските одреди и воените 
единици, односно Народноослобо- 
дителното движење во целина во 
овој крај.

Во Прилепека хроника — НОБ, 
преку целиот текст мошне успеш
но НОБ во Прилеп и Прилепско 
се прикажува како составен дел 
на НОБ на Македонија, односно 
Југославија, дури и пошироко.

Од првите партизански истрели 
на 11-ти октомври 1941 година, 
па сё до конечного ослободување 
на Прилеп и Прилепско, авторите 
од ден на ден, од година во годи
на го следят развојот на НОБ во 
овој крај, нејзиното ширење и ма- 
совизирање.

Агитацијата и пропагандата, ка
ко составен дел на Народноосло- 
бодителното движенье, како и по- 
јавувањето на органот на Народ- 
ноослободйтештиот фронт на При

леп и Прилепско „Народен глас" 
во ко} се печатат разни стати  за 
борбите и успесите на Народно- 
ослободителната борба не само на 
теренот во Прилеп и Прилепско, 
туку и од целата територија на 
Југославија, во книгата сосема оп
равдано се посветува посебно вни
мание.

Прилепека хроника — НОБ на 
мошне едноставен и документиран 
начин, покажу в а и до кажу ва де
ка до слободата што ja имаме де- 
нес се дошло преку големи на
пори и окапи жртви. Оттаде и 
пораката што сосебе ja носи за 
оваа и идните генерации: да ги 
негуваат и развиваат револуцио 
нерните традиции и да ja бранят 
со крв стекнатата слобода. А како 
свесно се гинело за исполнување- 
то на вековните стремежи на мно
гу македонски генерации, на ова 
прашање одговор дав а Прилепека 
хроника — НОБ, која како што 
рековме и не е само Прилепека 
и не е само македонска, туку е и 
ј угословенска.

Ценејќи ги напорите на авто
рите, целта што пред себе си ja 
поставила, како и вредностите што 
ни ш  нуди ова дело, со право 
можеме да заклучиме дека маке- 
донската историографија и не са
мо таа, добив а уште еден значаен 
ирилог, кој еднакво ќе го еврти 
вш ш аы и ето  к а к о  на научната, ис
то така и на пошироката јавност.

Владо А. ИВАНОВСКИ
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