
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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Оморани. Во Втората глава: Емиг- 
рант во Франција (1914—1918), го 
следиме животниот пат на Васил 
чија судбина, по напуштање на 
родното огниште пред доаѓање на 
Бугарите и заминување во туѓи 
земји ja доживеале и многу дру- 
ги, претставува тажна слика ва 
македонскиот народ, кој токму во 
овој период ja доживеал и трашч- 
ната судбина да биде територијал- 
но и етнички разделен помеѓу со- 
седните држави. Со бегалците — 
пеш до Солун, На бродот „Лион 
Четири години во Вилфранш, и 
Враќање, ce посебни подробно раз- 
работени делови од Втората глава, 
каде ни е прикажан животниот 
пат на Васил во една фамилија 
во Франција со сите негови згоди 
и незгоди па ce до неговото вра- 
ќање во родниот крај 1919. По 
рраќањето тој го продолжил свое- 
то образование како ученик во ве- 
лепжата гимназија, од кадешто 
потоа, носен од желба за поната, 
мошно школување, ce запшпал на 
Правниот факултет во Белград, 
што ce разработени во посебни де- 
лови: Ученик во Велешгсата гимна* 
зија  и Студент — разнесуеач на 
млеко 6 0  Белгреад од Третата гла- 
ва, каде што преку пооделни де~ 
лови: Приправник на кумановски- 
от и велешкиот Првостепен суд, 
Деловоѓа на општината Скопје, 
Доследно no стапките на своето 
гсласно национално определување, 
Ce определи за адвокатскиот no· 
зив и Чекори кон повисока поли- 
тичка афирмација даден е преглед 
на патот на Васил, cera како из- 
граден интелектуалец, со осознае- 
ни надионални чувства, кој ги ма- 
нифестирал покасно како адво-кат 
со изградени револуционерии идеи. 
за борба против ненародниот и 
угнетувачкиот режим на кралство-

то Југославија. Поради ваквите 
негови ставови и определувања, од 
страна на полицијата во 1937 бил 
затворен и осуден на робија во 
Сремска Митровица каде што во 
ксштактите со истакнатите југосло- 
венски комунисти, уште повеќе ce 
запознава со формите на борба 
против режимот, манифестиранч 
со одредени акции во затворот. 
Покасно, по неговото враќање во 
Скопје 1938 и 1939 учествувал во 
сите авдии со кои ce дреземале 
мерки за консолидирање редовите 
на Партијата во Македонија. Me. 
ѓутоа, повторно во текот на 1940/41 
бил затворен во лоогорот Меѓуречје 
крај Ивањица, кадешто останува 
cè до крајот на февруари 1941, што 
е прикажано во Петтата глава: од 
Сремска Митровица до логорот 
Меѓуречје, за веднаш потоа во ше- 
стата глава: Политичшта акција 
6 0  услови на фашистичка окупа- 
ција, ни даде преглед на целокуп- 
ната револуционерна активност на 
Ваоил за време на фашисшчката 
окупација, која во овој период до- 
бивала нај организирани форми и 
димензии што ce манифесшрале 
на крајот со ошптонародното во- 
оружено востание, за што најнепо- 
среден пример дал и самиот Васил 
како борец на Првиот скопски 
партизански одред. Овие моменти 
ce разрабстени во: Партиски акти 
eu er ko) ne знае за вагсуум во сво- 
јата актибност, членување во nap- 
тиската ќелија на интелектуалците. 
Повикот на КПЈ за вооружено 
востание против окупаторите Ba
cim Антевски го прифати безре- 
зервно и меѓу првите ce пријави 
за  борец  на Скопскиот партизан- 
ски одред. Во Седмата и последна 
глава: Зад решетките на фашис- 
тичкиот затвор, даден е преглед 
на сите настани поврзани со пос-
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ледните моменти од животот на 
Васил од 15 ноември 1941, т.е. од 
нешвото фаќање во Велес од стра- 
на на бугарската фашиетичка по- 
лиција, со посебен осврт на рас- 
питот пред фашистичкиот ислед- 
ник во затворот и познатиот Мај- 
ски судски процес од 1942, за вре- 
ме кој Васил од обвинет ce прет- 
вори во обвинител на фашистич- 
ките власти и на неговата асими- 
латорска и денационализаторска 
политика во однос на македонски- 
от народ, заклучно со неговото осу 
дување на смрт со бесење и извр- 
шувањето на истата во август ме- 
сец 1942 во Софија.

Излегувањето од печат на оваа мо- 
нографска работа за животниот и

борбениот пат на Васил Антевски- 
Дрен, претставува еден солиден при- 
лог кон библиографијата на овој ис- 
такнат револуционер. Авторот ус- 
пепгао ce потрудил текстот да биде 
што попристапен за читателот, a ис- 
кажувањата на преживеаните со- 

»борди на Васил за некои моменти од 
неговата активност, на книгата и 
даваат нова димензија која заслу- 
жува внимание и интерес за по- 
широката читачка публика, дотол- 
ку повеќе πίτο разработува лик на 
еден од големата плејада македон- 
ски револуционери, чиј живот бил 
исполнет со единствена цел: борба 
за конечното ослободување на Ма- 
кедонскиот народ од вековниот по- 
робувачки јарем.

Ѓорѓи МАЛКОВСКИ
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