
историографијата на Боена и 
Херцеговина туку и за целата ју- 
гословенска историографија. Ав- 
торот на делото согледува некои 
значајни елементи од изградбата 
на државносЛга на Босна и Хер- 
цеговина кои ce олични со дру- 
гите републијки, но има и такви 
сјпецифичности кои упатуваат и 
на споредбени проучувања. На

крајот, од самиот факт што 
Босна и Херцеговина ce консти- 
туира во федеративна единица 
во Јутословенската федерација, 
произлегува и неспорниот инте- 
рес и корисност и за проучува- 
њата во нашата република, чиј 
што пат до создавањето на ма- 
кедонската државност беше ис- 
полнет со многу тешкотии.

Новица ВЕЛЈАНОВСКИ

ИЗВОРИ ЗА 0СЈ10Б0ДИТЕЈШАТА ВОЈНА И РЕВОЛУЦИЈАТА 
ВО МАКЕДОНИЈА 1941—1945

Tom I, книга седма: Документи на Третиот обласен комитех на Комунис- 
тичката партија на Македонија, април 1943 — август 1944. Избор и ре- 
дакција: д-р Миле Тодоровски (Новинско-издавачка организација „Сту- 
дентски збор" — Скопје, Институт за национална историја Скопје 1983, 371)

Продолжувајќи го публикува- 
њето на едицијата: Извори за 
Ослободителната војна и Револу- 
цијата во Македониѓја 1941—1945, 
во март месец 1983 година излезе 
од печат книга Седма: Докумен- 
ти на Третиот областен комитет 
на Комунистичката партија hg 
Македонија април 1943 — август 
1944, во избор и редакција на 
д-р Миле Тодоровски, научен со- 
ветник во ИНИ — Скопје. Од 
вкупниот број на 85 приложени 
документи на Третиот областен 
комитет на КПМ, 77 ce објаву- 
ваат за првпат, додека друш те 8 
ce објавени во целина или делум- 
но на други места. Раководејќи 
ce од принципот на фондовското 
објавување на документите, за 
обработка ce земени само доку- 
ментите од Третиот областен ко~ 
митет, започнат со работа во ап- 
рил 1943 година, што ги опфаќа \

териториите на Велешко, Тикве- 
шијата, Гевгелиско и на дел од 
Мариово, заѕклучно со август 
1944, кога од постојните пет по 
одлука на ЦК КПМ биле форми- 
рани четири обласни КЈОМитети. 
Книгата е комплетирана со пред- 
говор на авторот, потоа со кра- 
тенки, решстар на лични имиља, 
регистар на географски поими ка- 
ко и тем атско -предметен решс-· 
тер.

Во почетокот на книгата да- 
дени ce извештајот и писмото на 
Борко Темел1К0 вски, секретар иа 
Третиот ОК на КНМ до ЦК на 
КПМ, датиран и од април 1943 
година. Во нив Б. Темелковскт1 

известува за состојбата на орга- 
низацијата во заднината, за вое- 
ните работи и подготовките вр- 
шени во Третиот ОК, како и за 
деталното опишување на работа- 
та на организациите што влегу-
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вале во Третиот OK. Во продол- 
жение даден е летокот на Тре- 
тиот ОК упатен до населението 
во Третата област, со кој ce из- 
вестува населението од селата и 
гредот да не ja дава овчата вол- 
на на окупаторот, но истовремено 
ce повикува за вооружена бороа 
против окупаторот. Авторот от- 
стапил место и на извепггаите и 
на Директивното писмо на Мито 
Хаџивасилев, член на Третиот ОК 
упатено до Борко Темелковс!ки и 
до членовите на КПМ во Тшсве- 
шко од крајот на јуни и почето- 
кот на јули 1943 година, како и 
извештајот од јули до ЦК на 
КПМ. Во нив тој подробно ja 
прикажува сиггуацијата на кад- 
ровската состојба и работата во 
ОК осврнувајќи ce критички на 
некои пропусти направени од пар 
тирките организации во Тиквеш- 
ко во подгогговките за вооруже- 
на борба, со посебен осврт на те- 
ророт вршен од окупаторот врз 
населението од овој крај. Прид- 
ружувајќи ce кон хронолошкото 
објавување на документите, ав- 
торот му отстап т место и на 
Прогласот на Третиот ОК до Ма- 
кедонцнѓге од Гевгелиско, Тик- 
вешко и други места, од почето- 
кот на август, како и на двага 
летци до народот во Тијквешко, 
Гевгелиско, Велешко и други ме- 
ста, од септември. Во нив на на- 
родот му ce укажувја на брзата 
и скорешна пропаст на окупато·· 
рот со истовремен повик да  г- 
вклучн во борбата и целото на- 
селение од овој крај.

Во извештајот од Маца Карбе- 
ва, член на Третиот ОК, до Бор- 
ко Темелковски, од октомври, ка- 
ко и во оппшрното писмо од 
Борко Темелковски кој во меѓу-

време станал делегат на ЦК на 
КПМ при Третиот ОК до ЦК на 
КПМ; од ноември посебен акцепт 
е ставено врз политичката сос- 
тојба во Гевгелиско. Во своеао 
писмо Б. Темелковски посебно ce 
задржува на акциите на 1 и 2 
баталјон, ja изнесува состојбата 
на теренот и натамошното разави- 
вање на воорулсената борба на 
овој терен. Во прододжение да- 
ден е и заедничцшот извештај на 
Никола Минчев, секретар на Тре 
ίήοτ OK и Маца Карбева, до ЦК 
КПМ, од декември, како и он- 
ширниот извештај од Н. Минчев 
до Б. Темелковски од јануари 
1944 година за сосгојбата на те- 
ренот, доаѓањето на Косовсјесиот 
баталјон под команда на Зуфер 
Мусиќ, потоа за некои оргадаг- 
зациони прашања и сл. Како до- 
шлнување на овие извешгаи, 
прикажан ни е во целииѓа и И з- 
вештајот на Н. Минчев до Б. 
Темелковски, од 17 јануари 1944 
година. Таму е прикажана цело- 
купната дотогашна работа со ос- 
врт в>рз работата на Окјолискјнот 
комитет, на СКОЈ и на друш те 
организации:, потоа е при- 
кажана политичката дејност на 
Партијата и слабостите кажо и 
внатрешната поделба и врските 
меѓу ЦК и базата на ОК. Во 
пр|одолжение ce дадени и извеш- 
тајот на Вера Ацева, нов секре- 
тар на Третиот ОК до ЦК КПМ. 
писмото на Н. Минчев до Б. Те~ 
мелковски, извештаите на Вера 
Ацева до Кузман Јосифовски, 
член на ЦК на КПМ и до сами- 
от ЦК КПМ, како и краткиог 
извештај на Н. Минчев до Борко 
Темелковски, кои добиваат ex- 
Ha заокружена целина со писмо-
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το на Петар Пепељуговски, член 
на Третиот ОК до Б. Темелков- 
ски, !сите датирани од февруари 
1944 годика.

Писмото и извештајот на Н. 
Минчев до Б. Темелковски ce до- 
кументи датирани од март месец, 
во кои ce опишува состојбата на 
теренот со посебен осврт за си- 
туацијата и врските со СКОЈ, за 
раздвижувањето на бугарските и 
германските војски, за создавање- 
то врски за исфрлање на нови 
борци, за работата на народната 
власт како и за прашањата не- 
посредно поврзани со движење- 
то. Во извештајот на В. Адева 
до ЦК на КПМ од средината на 
март месец, ce дава опширен 
дреглед за воспоставувањето на 
врски со градските организацки 
на Македонија и нивното ната- 
мошно активирање во Народно- 
ослободителната борба. Со лична 
содржина ce и писмото и извеш- 
тајот на В. Ацева до ЦК на КПМ 
од крајот на март и почетокот 
на април, за некои пролбеми не- 
посредно произлезени од теренот 
pi нивно решавање. Со лична со- 
држина и проблемска разработ- 
ка ce и пиемата н извештајот на 
Bi. Ацева до ЦК на КЗМ од кра- 
јот на март и пичетокот на ап~ 
рил, за иекои проблеми непос- 
редно произлезени од теренот и 
нивно решавање. Со слична со- 
држина и проблемска разработ- 
ка ce и писмата на М. Карбева 
до Љупчо Арсов, член на Петти- 
от ОК, писмото на В. Адева до 
А>. Арсов, извештајот на В. Аце 
ва до ЦК на КПМГ потоа лето- 
кот од Третиот ОК до населени- 
ето ка Тиквеш и Велешсо во

врска со убиството на Димче 
Мирчев и Кмро Атанасов во Ка- 
вадарци, како и писмото на II. 
Минчев до М. Карбева, сите да- 
тирани од април месец 1944 го- 
дина.

Во извештајот на Вера Ацева 
до ЦК на КПМ од почетокот на 
мај ce дава преглед на состојба- 
та во Велес што во тоа време 
го зафатила провала, потоа одр- 
жување контакти за префрлање 
на борди на слободната терито- 
рија, понатаму за силата на оку- 
паторската војска во реонот и за 
огаптата ситуација на теренот. Во 
продолжение дадени ce и писма- 
та на Петар Пепељуговски и на 
Ацо Ицев до В. Ацева; потоа 
писмата и извештајот на В. Ацева 
до ЦК на КПМ, во кои ce збо- 
рува за активноста на воен плач 
на теренот, врските со другите 
единици од Македонија, форми- 
рањето на новиот одред „Трајче 
Петкановски'' и неговите акгив-- 
ности7 со посебен осврт на некои 
проблеми од личен и друг ка- 
рактер. Со слична содржмна е и 
писмото на Н. Минчев во B. А- 
цева од крајот на мај месец во 
кое е дадена дејноста на Втора- 
та македонска бригада на Tepe- 
κοτ на Тиквешијата, додека за 
врските и за работата на партис- 
ките организации на теренот κα
κό и за натамошните акции ка 
одредот ,,Т. Πeτκaнoвcκи,, ce збо- 
рува во извештајот на В. Ацева 
до ЦЌ на КПМ од крајот на мај 
1944 година. Ваква содржина има 
и извештајот на Н. Минчев до В 
Ацева, како и четирите гшсма на 
В. Ацева до Добривое Радосав- . 
левиќ, инструктор на ЦК на
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КПМ што потекнуваат од почето- 
кот на месец јуни. Од средината 
на јуни е датиран извештајот па 
Н. Минчев и М. Карбева до В. 
Ацева за одвивањето на поната- 
моипшге работи околу организи- 
рањето на теренот на Велешко 
за поорганизирона борба против 
окупаторот со посебен осврт врз 
вооружените дејствија на одре- 
дот „Т. П ежановоси”. За акци- 
ите на одредот „Т. Петкановски” 
и за II бригада, како и за оби« 
дите да ce воспостави врска со 
III бригада на теренот ce збо- 
рува во писмото на М. Карбева 
до А). Арсов од месец јули. За 
акциите на окупаторската војска 
h нејзината бројност на теренот, 
за зголемувањето на вооружени- 
те одреди со нови борди како и 
за врските со одредите и партис- 
ките организации со Обласнио 
комитет ce зборува ва извешта- 
јот на Мито Хаџивасилев, члеи 
на Третиот ОК, до В. Ацева, по- 
тоа во писмото на М. Карбева до 
В. Ацева и до Л>упчо Арсов ка- 
ко и во писмото на В. Ацева’ до 
Д. Радосавлевиќ, датирано одм е- 
сец јули. Во пократка форма и 
со слична еодржина ce и трите 
писма на М. Хаџивасилев до В. 
Ацева од месец јули- ко со раз- 
ни местоположби. За иселувања- 
та што ги вршел окупаторот на 
населението од Кавадарска и Гев 
гелиска околија и за акциите во 
натамошното приклучување на 
нови борци; со посебен осврт на 
акциите на III бригада и актив- 
носта на Формираниот отпорано 
реон за масовизирањето на во- 
оружената борба, среќаваме во 
писмото на В. Адева до Л>. Ар-

сов и во извештајот на Н. Мин - 
чев до В. Ацева од месец јуни. 
Анализирајќи ja состојбата на 
теренот по разгорувањето на во - 
оружената борба со посебно зл- 
држување на акциите на одредог 
„Т. Петкановским и на баталјо- 
нот „М. Ацев”, В. Адева пишува 
во своите писма до ЦК на КПМ, 
до Околискиот комитет на КПМ 
за Прилеп и до А». Арсов, од 
средината и крајот на јули. Во 
продолжение на книгата даден е 
рефератот <на Мито Хаџивасилев : 
„Селото во денешната борба“, во 
кој ce изнесува значењето за 
учеството на селанските маси во 
вооружената борба, потоа гшсма- 
та на В. Ацева и М. Карбева до 
Л>. Арсов, како и писмото на М. 
Карбева до ЦК на ЌПМ и до 
Н. Минчев, датирани од месец 
август. Како завршен документ, 
кој, ce тезите на М. Хаџиваси- 
лев, за политич1сата борба од ме- 
сец август, RaAe што ce изнесе- 
ни размислувањата на М. Хаџи- 
василев ja улогата на младите и 
постарите генерации RaRO и на 
народните маси и Матседонците 
во Бугарија во постојаната бор- 
ба да истакнеме AeRa објавува- 
и државност. Со овој aorymcht, 
авторот ги заокружува докумен- 
тите што ce однесуваат на рабо- 
тата на Третиот ОК и на него- 
вата aRTHBHocT и улога во наста- 
ните непосредно поврзани со На- 
родноослободителната борб*а.

Ha RpajoT RaRO 3 aRAy4 0 R тре- 
ба да истакнеме AeR аобјавува- 
њета на книга Седма: Догсумен- 
ти на Третиот областен комитет, 
претставува значаен придонес во 
нашата понова историографија.

28 Историја
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Toa ce должи, пред cè на фактот 
што документите, вака избрани 
и редактирани од д-р Миле T o  
доровски, во многу ќб ja олесна 
работата на идните истражувачи 
што ќе ce занимаваат со цроу-

чување работата на партиските 
организации, вооружената борба, 
одредите, баталјониге, бригадите 
и сл. не само од Третиот ОК, 
туку и попшроко.

Ѓорѓи МАЛКОВСКИ

Стоилко ИВАНОВСКИ-ПЛАНИНСКИ : Васил АНТЕВСКИ ДРЕН 
КНИГА ДЕВЕТТА

(Архив на Скопје. Скопје 1981., 223 + илустрации)

Во издание на Градскиот одбор 
на Здружението на борците од 
HOB и Архивот на Скопје кои во 
рамките на заедничката програма 
за издавачка дејност покренаа ед- 
на мошне благородна акдија за 
издавање посебна едиција под на. 
слов: „Светли ликови од револу- 
ционерното минато на Скопје“, по- 
светена на животниот и борбениог 
пат на народните херои на Југо- 
славија и истакнатш:е револуцио- 
нери од Скопје, во 1981 од печат 
излезе книга деветта: Васил Антев. 
ски-Дрен од Стоилко Ивановски- 
Планински.

Авторот овојот труд од 223 стра- 
ници седржински го распоредил 
на седум, различни по обем, -нас- 
ловни глави со соодветен број ме- 
ѓунаслови, кои добиваат една за- 
скружена целина со белешката на 
издавачот и предговорот на авто- 
рот, поместени на почетокот и ре- 
гистерот н  личните имиња ка кра- 
јот од книгата. Авторот, во основа, 
користејЗш ce со архивека граѓа 
и со оригинални искажувања на 
поголем број соборци на Васил Ан 
тевоки, ни го прикажува живот- 
ниот пат на револуционерот од не- 
швото раѓање па до загинуван>е~

то, чиј пат бил испреплетен со по- 
стојана и непомирлива борба за 
национално, социјално и економ- 
ско ослободување на македонски- 
от народ од ненарадниот режим 
на кралството Југославија и фаши- 
СТИЧ1ШОТ бугарски окупатор.

Во воведната Прва глава: Дег. 
ството на Васил Антевски-Дрен. 
Стоилко Ивановски-Планински пре 
ку фамилијата на Васил Антевски 
не запознава со најкарактеристич- 
ните особини на живеење на на- 
селението од Азот-Ввлешко, во чии 
прекрасни зелени прегратки ce Ha
ora и родното село на Васил — 
Оморани. Осврнувајќи ce во крат- 
ки црти за фамилијата на Васил, 
која и покрај големиот напор и 
физичка работа одвај составува- 
ла крај со крај за шлиот живот, 
авторот дава и едиа мала предис- 
торија за минатото на с. Оморани, 
почнувајќи од неговиот постанок, 
проследено со борба против ве- 
ковните турски зулуми во селото, 
па cé до доаѓањето на Бугајрите 
за време на Првата оветска в о јт . 
разработеии во: Васил — npeo Mam
ico дете на семејството на Коце 
Антевски и Приказните на оморан- 
чани за родниот гсрај и селото
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