
тие беа членови на раководството 
за Вардарска Македонија.

На 1ф ајот на сеќавањата ce об- 
јавени и заеднички забелешки и 
оценки за рабатата и улогата на 
ВМРО (об).

Именокиот и географскиот ре
ги стр  на крајот на книгата му 
го олесеуваат на читателот корис- 
тењето на сеќавањата.

А. П.

POLITIČKI ŽIVOT JUGOSLAVIJE 1914—1945, Zbornik radova,
Beograd 1974, 599 str.

Неодамна во издание на Тре- 
тата програма на Радио Београд 
излезе од печат Зборник на тру- 
дови „Политичкиот живот на Ју- 
гославија 1914—1945“. Во Зборни- 
кот во суштина се објавени тру- 
довите од одржаниот тридневен 
собир на историчари во март 1973 
година под наслов „Политичкиот 
живот на Југославија од 1914 до 
1945“, а во редакција на Иници- 
јативеиот одбор, кој го сочину- 
ваат Драгослав Јанковик, Перо 
Морача, Бранко Петрановиќ и То- 
дор Стојков. Уредник на Зборни- 
кот е Александар Ацковиќ.

Зборникот е поделен на три 
дела: Првата светока војна и соз- 
давањето на Југославија, Јутосла- 
вија од 1918 до 1941 и Втората 
светска војна.

Во првиот дел — Првата созет- 
ска војна и создавањето на Југо- 
славија се објавени црилозите од 
следниве автори: Милорад Екме- 
чиќ: Судбината на југословенска- 
та идеја до 1914; Драгослав Јан- 
ковиќ: Србија и создавањето на 
Југославија; Повица Ракочевиќ: 
Црна Гора и обединувањето; Бог
дан Кризман: Хрватските страшш 
спрема обединувањето и создава- 
њето на југоеловенските држави; 
Јанко Плетерски: Словенечките 
политички страеки спрема свег- 
ската војна и југословенското

прашање; Момчило Зечевоиќ: Сло
венечките политички странки 
спрема создавањето на јутословен- 
ската држава; Драгован Шепиќ: 
Југословенското прашање во по- 
литиката на Сојузниците; Драган 
Живоиновиќ: Светата столица и 
создавањето на југословенската 
држава; Богдан Криэман: Праша- 
хьето на граеиците на Кралството 
СХС по Првата светска војна.

Во вториот дел Јутославија од 
1918 до 1941 се објавени следниве 
прилози: Андреј Митровнѓќ: Пад- 
ворешно-политичка доктрина на 
новосоздадената југословенска др
жава; Славољуб Цветковиќ: Идеј- 
ните борби во КПЈ во дваесеттите 
години; Тома Миленковиќ: Соци- 
јалреформистичкото движење во 
јутословенските земји (1917—1929); 
Бранислав Глигоријевиќ : Парла- 
ментарниот систем во Кралството 
СХС (1919—1929); Тодор Стојков; 
Внатрепшата политика на владе- 
ачките кругови во Југоелавија 
(1929—1939); Живко Аврамовски·. 
Политиката на големите сили на 
Балканот (1933—1939) и Перо Дам- 
јановиќ: Борбите за револуцио- 
нерна марксиетичка партија — 
услов на победата во револуци- 
јата;

Во третиот дел, Перо Морача 
е автор на прилогот: Процесот на
конституирањето на политичката
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платформа на КШ  во ослободи- 
телната војна и револуција; Бран- 
ко Петраеовиќ: Раководствата на 
граганоките страж и ги нивната 
политика за време на војната и 
револуцијата на народите на Ју- 
гослаеија; Душан Живковиќ: Кои- 
цепцијата на КШ  за народна 
власт; Војмир Кљаковиќ: Мегуяа- 
родеите рамки на југословенската 
револуција; Венцеслав Глишиќ: 
Злосторството во Втората оветска 
војна во светлоста на историјата 
и правото и Веселии Ѓ^ретиќ: Тео- 
ретско-методолошката смисла на

односите класното и национално- 
то во НОВ.

Со оглед на периодот што го 
опфаќа овој Зборник, тој има зна- 
чење и за иеториографијата на 
македонскиот народ. Имено, како 
што е познато, македонскиот на
род не бил настрана од ошито- 
ј утословенските настани од 1914 
до 1945 година, туку неговата ис
торика е проплетена со историјата 
на друште јушсловенски народи, 
поради што овој Зборник има 
своевидно значење.

Н. В.

Д-р Александар Стојановски, ДЕРВЕНЏИСТВОТО ВО МАКЕДОНША, 
ИНИ, Скоп je, 1974 г., 362.

Монографиј ата „Дервенциство- 
то во Македонии а“ од д-р А. Сто- 
јановски е плод на повеќегодшнни 
истражувања во архивите во 
Скопје, Сараево, Цариград и Ан
кара. Всушност станува збор за 
истоиманата модифицираеа док- 
торска дисертација во која се ин- 
корпорирани најновите научни со
знан^ а за споманатава пробле
матика.

Манографијата е базирана врз 
обилна изворна документациј а и 
обемна литература. Во уводниот 
дел авторот критички се оевреува 
на консултираната литература. Ос- 
вен тоа, авторот се задржува и на 
користените изворни материјали: 
пописни дефтери, канунами, би- 
толоки ' кадиоки сицили, мухиме 
дефтери, патопиони беленжи, како 
и на народната поезија и тради- 
ција.

Монографии ата содржи два де
ла: општ и посебен дел. Оовеи тоа, 
авторот дал резиме на македон
ски, руски и француоки јазик. На 
крајот ее дадени: библиографски

преглед на консултиравите извори 
и литература, репистер на географ- 
оките и лични имшьа, како и кар
та на дервенџиските села во Ма- 
кедоеија.

Оваа најнова публикација на 
Янетитутот за национална исто
рика е мошне луксузно опремена.

Во општиот дел (27—148), авто
рот, најпрвин се оеврнува на пред- 
услоовите и причините за појава- 
та и развојот на дервенџиството. 
Задржува јќи се на вошоставува- 
њето на дервенџиството, авторот 
истакеува: „Прво, воспоставува- 
њето на дервенциската служба не 
било насекаде едновремано извр- 
шеео. Во Македонија тој процес 
нај голем интензитет достигнал во 
втората половина на XV век. При- 
тоа, не треба да се губи од вид 
дека за целого време од постое- 
ньето на дервенциската институци- 
ја, постеjaiHo доаѓало до нови, по- 
единечни наложувања на дервен
циската служба, како и обратно, 
до нејзиеото укинување во некой 
дервенциски села.
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