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Неодамна во издание на рено- 
' мираната издавачка организа- 
ција „Свјетлост“ од Сараево ce 
појави од печат /книгата ва д-р 
Драго Боровчанин „Изградња 
Босанско-херцеговачке државнос- 
ти y условима HOP-a“. Би тре- 
бало уште на почетокот да на- 
помнеме дека трудот на Д. Бо- 
ровчанин е * значаен не само за 
босанско-херцеговската историо- 
графија и историско-правната 
литература, туку и за југословен- 
ската историографиј a во целост. 
Имено, поаѓајќи од фактот што 
Босна и Херцеговина во теког 
на Народноослободителната бор- 
ба и Социјалистичката револуци- 
ја  на југослоовенските народи и 
народности, беше територија на 
коja, без сомнение, ce одиграа 
најзначајните настани сврзани 
со коеституирањето на новата 
држава на тие народи и народ- 
ности, цроизлегува и логичната 
поврзаност на тие настани со 
создавањето на државноста на 
Босна и Херцеговина. Расвету- 
вајќи ги појавите, настаните и 
односите во создавањето на Бо- 
санско-херцеговската држава, ав- 
торот во голема мерка, и би мо- 
жело да ce рече сосема оправда·» 
но, ce осврнува и ги оцецува 
иастанкге од општојугословенско 
значење доведувајќи ги во кон- 
текстот на разгледувањето на ос- 
новната тема, односно на босан- 
ско-херцеговаката државност. По- 
ради тоа, ce наоѓаат и допирните 
точки и карактеристични меши- 
ци што ce од значење и од ин- 
терес за проучувањето на држав-

ноправниот развој на македон- 
ската држава во текот на HOB 
и Револуцијата.

Покрај уводот, трудот на Д. 
Боровчанин содржи шест глави, 
заклучок и поговор. Ha крајот е 
поместен преглед на користени- 
те извори, литература и реш с- 
три на личните имиња и reo- 
графски поими.

Во уводниот дел, авторот ce 
осврнува на најзначајните раз- 
војни фази од изградбата на бо- 
санско-херцеговската државност, 
кои го мотивирале да присташг 
кон изработка на оваа поопшир- 
на студија посветена на тоа пра- 
шање. Притоа, заслужува внима- 
ние неговата коистатација дека 
изгр|адбата на босанско-херцегов- 
ската државност е составен дел 
на политиката на КП на Југосла- 
вија да ce изгради на федерати- 
вен принцип со нужните специ- 
фичности што ce јавуваат во 
оваа федерална единица карак- 
теристични за нејзината посеб - 
ност.

Во првата глава — Исто- 
риските корени на државноста 
на Босна и Херцеговина — авто- 
рот ce осврнува на најзначајни- 
те пунктови од историокото ми- 
нато на Босна и Херцеговина. 
Преку разгледувањето на држав- 
носта во феудалниот период, по- 
тоа државно-пр авн ата положба 
на БиХ под Турците, под Австро- 
унгарија и cè до создавањето на 
Кралството на СХС, авторот пра- 
ви споредбена анализа и изнаоѓа
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ххочести елементи во развојот на 
државноправноста на оваа наша 
федерална единица.

Во втората глава, авторот ja 
анализира состојбата во Југосла-- 
вија непосредно пред и по нејзи- 
ниот пад во април 1941 година. 
Посебно аналитички ce задржува 
на промените што настанаа по 
капитулацијата на Кралството 
Јутславија, окупирањето на-овие 
територии и создавањето на Не- 
зависна држава Хрватска (НДХ). 
Во оваа глава со наслов — Ка- 
питулацијата на Кралството Ју- 
госАавија, авторот ги разгледува 
ошптите прилики кои владееја 
непосредно пред почетокот ка 
ПародноосАободителната борба и 
револудијата во Југославија.

Во третата глава која носи 
наслов — Развојот на НОБ и ос- 
новањето на органите на народ- 
ната власт и полктичките органи 
зации во Боена и Херцеговина, 
мошне успешно е аналмзирана и 
оценета улогата иа КПЈ во ор- 
ганизирањето на почетокот на 
ошдтонародното востание, пона- 
таму, подемот на востанието и 
создавањето на единиците на на- 
родноослободителната војска на 
Југославија. Со овие успеси oc
rne овозможено да ce основаат 
и натаму да ce развиваат органи- 
те на народната власт како носи- 
тели иа власта во револуцијата 
и по неа. Овде авторот оправда- 
но ce осврнува и од повеќе ас- 
пекти го анализира создавањето 
иа народиоослободителните одбо- 
ри, народпоослободитеАните су- 
дови, војнозаднинските органи 
на власта, како и отпорите што 
ce јавуваа кај извесни контраре- 
волуционерни сили  против на- 
родноосАободителните одбори.

Поаѓајќи од исклучмтелното 
значење на АВНОЈ, Боровчанип 
посебно место му посветува, на 
основањето на АВ.НОЈ на негово- 
то Првото заседание во Бихаќ на 
26 и 27 ноември 1942 година, со 
конкретното упатување и на дру- 
ги извори и литература во југо- 
САОвенската историографија по 
ова прашање.

Без сомнение, како и во no- 
веќе други трудови,, 1943 година 
кајко решавачка година за раз- 
војот на НОБ и револуцијата во 
Југославија, и овде авторот и 
посветува посебна глава односио 
четвртата гАава под наслов — 
Политичките приАики во Југо- 
славија во рамките на опп1тата 
поАитичка сктуадија во текот на 
1943 година. Освриувајќи ce нај- 
прво на општите политички нас- 
тани во 1943 година, во поната- 
мошниот дел го разработува пра- 
шањето за создавањето на 
ЗАВПОХ (Земско антифапшстич- 
ко веќе на Хрватска) со нужни- 
те споредбени разгледувања на 
ипидиј ативите и подготовките за 
основање на другите земски ан- 
тифашистички собранија во Ју- 
гославија. Авторот, оддеАНО îo 
разгАедува Првото заседание на 
ЗАВНОБиХ одржано на 25—26 
ноември 1943 година во Мрко- 
њиќ Град, a ce осврнува и на 
најзначајните документи што тоа 
ги донесе.

Сосема оправдано, во еден ва- 
ков труд што го разгледува 
прашањето за изградување на 
босанско-херцеговската држав- 
ност, не можело да ce мине без 
да ce проаиализира и Второто· 
заседание на АВПОЈ од 29 ноем- 
ври 1943 година и положбата на
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Босна и Херцеговина во светли- 
ната на неговите резултати. Sa- 
το a авторот, покрај анализите и 
оценките на АВНОЈ за држав- 
иоправниот развој и создавањето 
на нова Југославија, ce осврнува 
и на неговиот придонес во раз- 
војот на југословенските феде- 
рални единици и посебно на 
Босна и Херцешвина како так- 
ва.

Во петтата глава — Изград- 
бата на бооанско-херцеговската 
државност по Второто заседание 
на ÂBHOJ, проучувано е гграша- 
ï&exo сврзано со одржувањето 
на Второто заседание на ЗАВНО- 
БиХ и неговите резултати, созда- 
вањето и дејноста на органите 
на народната власт потоа, орга- 
ните на судската власт, a на 
крајот во куси црти ce додириу- 
ва до Народноослободителниот 

фронт како Јсонститутивен еле- 
мент на државноста.

Завршната фаза од изграду- 
вањето на босанско-херцеговска- 
та државност е разработена во 
шестата глава, како што впро- 
чем гласи и нејзиниот наслов. 
Логично било што авторот нај- 
прво го разгледува прашањето за 
доизградлгвањето на југословен- 
ската федерација, бидејќи из- 
градување на државноста на фе- 
дералните единшхи, составните 
делови на југословенската феде- 
рација, во основа, зависеше од 
изградувањето на федеративната 
држава. Треба да ce подвлече 
фактот што во овој период нас* 
танува премин во мирновремен- 
ски услови на дејствување, koti 
авторот, мошне успешно, ги ста- 
ва во еден сооднос и прави ус- 
пешно структуирање на појавите 
и настаните условени од својот

севкупен развој. Во овој кон- 
текст ce осврнува на создавање- 
то на Собранието на Босна и 
Херцеговина како највисок за- 
конодавен и највисок орган на 
народната власт, како и на осно- 
вањето на првата босанско-хер- 
цеговска влада како највисок из~ 
вршен орган и значаен чин за 
изградувањето на босанско-хер- 
цеговската државност. На кра- 
јот ce осврнува на законодавна- 
та дејност на Народното собра- 
ние на Босна и Херцеговина во 
периодот од нејзиното основање 
до донесувањето на првиот ус- 
тав да би: го завршил трудот со 
донесувањето на Уставот ка 
Босна и Херцеговина. Овде, ав- 
торот констатира дека првиот 
Устав на Босна и Херцеговина, 
всушност значеше верифицира- 
ње на сите дотогашии напори 
во изградувањето на нејзината 
државност, a оправдано подвле- 
кува дека тој е резултат и одраз 
на длабоките р еволуционерни
промени извршени во Југославија 
и во Босна и Херцеговина во 
текот на Народноослободителна- 
та борба во која народот на 
Босна и Херцеговина зеде масов- 
но учество и даде значаен при- 
донес.

Во заклучокот Д. Боровчанин 
дава некои кошслузивни оцен- 
ки за создавањето на власта и 
државноста во Босна и Херцего- 
вина, како крупна придобивка 
од севкупните промени извршени 
во Југославија во HOB и Соци- 
јалистичката револуција..

Оценувајќи го значењето на 
ова дело, можеме слободно да 
констатираме дека тоа претста- 
вува вреден прилог не само за
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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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