
њето дека „Pacta“ поправо се склу- 
чиле во 1102 година.

Во деветтото поглавје (234—239) 
Антолјак докажува дека содржина- 
та на „Pacta", споредена со извор- 
ната грara од 11 и 12 век, ja за- 
цврснува автентичноста на овој из- 
вор, бидејќи „Pacta" се точно склу- 
чени во тогашната историско-прав- 
на-економска рамка. Со други збо- 
рови, авторот заклучува дека пос- 
тоечките изворници на „Pacta" се 
извори од втор ред, бидејќи се за- 
чувани во нетто подоцнежен пре- 
пис, но сепак се автентичен извор, 
веројатно составен од членовите на 
унгарската крал ска канцеларија, ка- 
де што е зачуван или во концепт 
или во оригинал, па според тоа тис 
сепак се автентичен извор.

Можно е овој запис да го знае- 
ле и денеска сосема непознати или 
исчезнати унгарски анали, како што 
своевремено ги пишувал Заворовиќ. 
Останува отворено прашањето дали 
составувачот на тн. H istoriae Salo-

nitanae Minor, кој што знаел за 
овие „Pacta" се служел со испис 
од тн. Унгарски анали или пак со 
препис од оригинални „Pacta“.

Во десеттото поглавје (239—242) 
авторот накратко објаснува што 
всушност се „Pacta", па заклучува 
дека „Pacta" се колективен вазален 
договор помеѓу идниот сениор — 
унгарскиот крал и неговите нови 
вазали — „12 хрватски племиња“.

Без сомнение, книгата на Стje- 
пан Антолјак ќе предизвика бројни 
полемики во хрватската историогра
фии, но непобитен е фактот дека 
авторот уверливо докажал дека 
„Pacta" се автентичен спис, којшто 
е зачуван во подоцнежен препис. 
Со тоа отворил нови можности за 
решавање на тој значаен проблем 
во хрватската историографија.

Фрањо СМИЉАНИЌ 
Превел од хрватскосрпски јазик 

Благој СТОИЧОВСКИ

Бранко ПЕТРАНОВИЌ, Револуциите и движењата на отпорот во Европа 
1939—1945, Завод за унапредување на стопанството во СРМ, Самоуправна 

практика, Скопје, 1984.

Нашата cè поиозната и веќе на- 
широко афирмирана издавачка ку- 
ќа „Завод за унапредување на сто
панството во Социјалистичка Репуб

лика Македонија—Самоуправна прак
тика", Скопје, неодамна објави од
на мошне интересна и многу зна- 
чајна студија од најновата европска 
и југословенска мсторија— Револу- 
циите и движењата на отпорот во 
Европа 1939—1945. Тоа е еден од 
повеќето трудови на истакнатиот 
југословенски историчар д-р Бран
ко Петрановик, проф. на Белград-

скиот универзитет, што овој пат на 
југословенските читатели им се 
претставува со многу суптилна κοινι- 
паративна анализа на прашањето 
за револуциите и движењата на от 
порот во Европа за време на Вто 
рата светска војна.

Треба однапред да го истакне 
ме фактот дека најзначајната вред 
ноет на споменатиов труд на Пе 
трановиќ е методот со кој овој пло 
ден научен работник успеал многу 
богатиот фактографски материјал 
да го одбере, поврзе и обработи.
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Неговото изложување не значи обы
чно наративно прикажување и ана- 
лизирање на движењата на отпо
рот и револуциите од земја во зе- 
мја, туку проблематизирање на по- 
јавите и нивното разгледување во 
целина, по одделни тематски и про
блемою! групп. При тоа централно 
место зазема југословенската На- 
родноослободителна војна и Соци- 
јалистичката револуција што е ком- 
парирана со револуциите и движе- 
њата на отпорот во останатите зем- 
ји во Европа како посебен фено
мен во историјата на Европа во 
текот на Втората светска војна.

*

Изложениов материјал во кни- 
гава е презентиран во увод и во 
дванаесет посебни глави. Всушност 
секоја од нив претставува поголема 
или помала проблемска целина со 
неколку помали тематски делови од 
потесна проблематика. Преку нив 
се гледа авторовиот научен афини- 
тет кон прашањата од современа- 
та европска и југословенска исто- 
рија.

Во уводот на својата студија 
Бранко Петрановиќ, врз основа на 
научна анализа на мноштвото ма
тери)'ал и и аргументи, го утврдува 
и одредува местото и значењето на 
Народноослободителната војна pi С о - 

цијалистичката револуција на наро
дите и народностите на Југослави- 
ја и на движењата на отпорот во 
Европа и во текот на Втората свет
ска војна. При тоа тој дава крити
чна анализа на светската историо- 
графија кон ова прашање кое со- 
сема ненаучно pi неаргументирано 
ja изедначува Југословенската ре- 

волуција со движењата на отпори
те во Европа.

Првите две глави се посветенм 
на општите карактеристики и обе- 
лежја на двр1жењата во Европа и 
нивното појавување во текот на 
1939—1941 година. Најпрво, авто
рот се осврнува на појавата на ан- 
тифашистичката дејност на прогре- 
сивните сили во Европа преку соз- 
давањето на Народните фронтови 
во поодделни земји во годините 
пред Втората светска војна, а по- 
тоа и на појавата на отпорот во 
првите две години по избувнува- 
њето на Втората светска војна 
(1939—1941). При тоа, Петрановиќ 
посебно ги анализрфа причршите 
што довеле до појава на движења- 
та на отпорот против фашизмот 
во сите земји во Европа, а кои би
ле обусловени, како од општите ус- 
лови така и од специфичностите на 
пооделните земји и народи. За тоа 
кои општи причини ja обусловиле 
појавата на движењето на отпорот 
против фашизмот и што ja чини 
неговата суштина пред и по за- 
почнувањето на Втората светска вој- 
на, Петрановиќ пишува:

„Фашизмот како општествено- 
политички систем, носител на аг- 
ресиите и насилствата во областа 
на духовниот живот, предизвика со 
своето појавување, а особено со 
започнуваььето на Втората светска 
војна, антифашизам, како спротив- 
ставена сила. Основата на антифа- 
шизмот била многу поширока од 
онаа на фашизмот, бидејќи била 
составена од комунистичките и со- 
цијалистичките сили, демократско- 
либералните струи и хуманистичка- 
та интелигенција што не се поми- 
рувала со гонењето на напредните 
сили, гушењето на слободното тво- 
рештво и со расистичко-националп- 
стичката селективност спрема наро- 
удите, со антисемитизмот. Широката
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основа на антифашистичкиот от
пор пред врјната и во текот на вој- 
ната го одредувала и неговиот хе- 
тероген карактер. Комунистичкиге, 
социјалистичките и либерално-демо- 
кратскмте струи знаеле да сорабо- 
туваат против заедничкиот непри- 
јател, но и меѓусебно се спротив- 
ставувале, потпирајќи се при тоа 
и на соперничките меѓународни 
центри, создавајќи и паралелни ая- 
тагонистички движења".

Во врска, пак со облиците на 
организираноста на движен>йта на 
отпорот, како и степенот на нив- 
ната дејност, авторот Бранко Пет- 
рановиќ покрај другото го истак- 
нува и ова:

„Движењата на отпорот се раз
личии по организацијата, раковод- 
ните органи, формите на борбите, 
ефикасностите, но и покрај разно- 
образноста се и истоветни, бидејќи 
го имаат заедничкиот непријател— 
фашизмот; сите се борат за слобо
да и национално ослободување.

Појавата на движењата на от
порот, нивната активност, размери
те и методите на борбата зависе- 
ле од степенот на општествените и 
моралните кризи на поразените др- 
жави, традициите на отпорот во 
минатото, геополитичката положба 
на земјата и стратеги ските интере- 
си на окупаторот и сојузниците.“

Доста значаен простор во кни- 
гава на Бранко Петрановиќ зазе- 
ма проблемот на окупационите си- 
стеми и квислинзите, вклучувајќи 
го тука и прашањето за воениот 
расплет на Балканот. При тоа, тој 
посебно место им дал на слугинската 
улога што Мусолиниева Италија, Хор- 
тиева Унгарија и Цар Борисова Буга- 
рија ja одиграле во интерес на Гер
манца, а со цел за себе да пригра- 
бат територии од Југославија, Ал-

банија и Грција. Авторот особено 
доста продлабочено и аргументира- 
но ги изнесува сите причини пора- 
ди кои Бугарија се определила на 
страната на фашистичката оска на 
чело со Германија. Впрочем, еве 
што Петрановиќ пишува за улога- 
та на Бугарија во воениот расплет 
на Балканот:

„Со доаѓањето на власт на из- 
разито германофилската влада на 
Богдан Филов, во мај 1940 година, 
во Бугарија cè поотворено се не- 
гувале ревизионистичките распо- 
ложби во однос на југословенски 
територии, независно од јавните из- 
јави. Така, на пример, Цанков во 
текот на март 1940 година во Соб- 
ранието истакнал дека Бугарија не
ма да води војна за Македонија, 
но истовремено од собраниската го- 
ворница „порачувал" дека секој 
„честен“ Бугарин нема да се од- 
рекне од своите „родени брака" во 
Македонија. Претензиите кон Ма
ке д они ja се образложувани со ши- 
рење на „животниот простор" и ис- 
ториските права, а ревизионизмот 
на Бугарија е обвиен со сентимен- 
тални историски реминисценции. 
Македонските емигрантски органи
зации претставувале еден вид 
неслужбена форма на подгрејува- 
ње на аспирациите кон делови на 
Југославија, бидејќи официјалните 
бугарски политички центри cè уште 
не смееле јавно да се отворуваат."

Посебен акцент во книгава е да- 
дено на прашањето за улогата на 
Советскиот Сојуз во војната и на 
предноста на комунистите во дви- 
жењата на отпорот. Најпрво, авто
рот посебно го потенцира значење- 
то на влегувањето на СССР во Ан- 
тифашистичката коалиција, во сре- 
дината на 1941 година со кои нас
тали радикален пресврт во Втората
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светска војна, како на војнички та
ка и воопшто во меѓународните по- 
литички односи. Имено тогаш Ис- 
точниот фронт постана решава- 
чко боиште во оваа светска 
војна, бидејќи со тоа на огромно 
пространство на СССР, од Балти- 
кот на север до Црното Море на 
jyr се решавала судбината на све- 
тот. Потоа, авторот правилно кон- 
статира, дека со влегувањето на Со- 
ветскиот сојуз во војна против Фа- 
шистичка Германија и особено со 
поразот на германската фашистич- 
ка доктрина на молневита војна во 
текот на есента 1941 и зимата 1941 
—1942 година многу придонеле за 
појавата и растежот на повеќе ви- 
дови отпор против фашистичките 
окупатори во речиси сите европски 
земји.

Централно место во книгата на 
доктор Петрановиќ зазема Ыарод- 
ноослободителната војна и Револу- 
цијата на народите и народностите 
на Југославија како посебен фено
мен на Втората светска војна.

Преку воените и политичките 
дејности на главните штабови, а во 
соработка и со помош на нацио- 
налните и покр айн ските комитета 
на Партијата во поодделните југо- 
словенски земји вели Петрановиќ, 
дека се зацврстувал процесот на 
општествено-политичкото осамосто- 
јување на секој народ на Југосла- 
вија. Овој елемент бил еден од бит- 
ните предуслови за развојот на НОБ 
како кај секој народ поодделно, та
ка и за Југославија во целина, би- 
дејќи обезбедува мобилизација на 
широките народни маси и ослободу- 
вање на нивната револуционерна 
иницијатива. Врз ваква основа, всу- 
шност, започнал историскиот про- 
цес на вистинското обединување на 
сите југословенски народи во трај-

на братска заедница со што доа- 
ѓало до реално изразување на по- 
четните политички елементи на де- 
мократското и федеративното др- 
жавно уредување на нова Југосла- 
вија.

Понатаму Петрановиќ пишува 
дека напоредно со раѓањето и раз
воз'от на Народноослободителната 
војска настанале и дејствувале и ор- 
ганите на новата народна власт 
што во прво време се именувале 
различно независно од специфично- 
стите во поодделните југословенски 
земји. Со тоа всушност Народно- 
ослободителното движење уште од 
почетокот на востанието го разби
вал стариот бирократско-полициски 
апарат на буржоаската власт и на
место нив основал органи на нова 
револуционерна власт.

Како резултат пак на развојот 
на органите на народноослободите
лната власт и потребата од поната- 
мошното помасовно разгорување на 
народноослободителната борба про
тив окупаторите и домашните пре- 
давници во втората половина на 
1941 и во текот на 1942 година 
дошло до основанье и на првите 
врховно-политички раководни тела 
на НОБ во поодделните југословен- 
ски земји што вршеле и одредени 
функции на највисоки органи на 
власт. Тоа е всушност револуцио- 
нерен процес во создаваньето на ју- 
гословенската федеративна заедни
ца, која истовремено значела и со- 
цијалистичка револуција бидејќи ос- 
новен хегемон на револуционерната 
борба е пролетаријатот.

Доктор Бранко Петрановиќ во 
оваа своја книга доста внимание му 
посветил и на прашањето за уло- 
гата на југословенската емиграци- 
ја и посебно на таканаречената ју- 
гословенска влада во бегалство и неј-
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зината поврзаност со четничкото 
движење на Дража Михаиловиќ. Тој, 
со сила на аргументите и со науч- 
ната критична анализа за многу- 
бројните фактографски податоци ja 
разобличува улогата на четниш- 
твото што во текот на 1941—1942 
година, заедно со владата во бегал- 
ство уживаше и дипломатска подд- 
ршка на западните антифашистич- 
ки сојузници и на Советскиот сојуз. 
Имено, авторот Петрановиќ доста 
широко ja анализира неговата уло- 
га на пасивен отпор против фаши- 
стичките окупатори и на доста ак
тивен чинител во борбата против 
Народноослободителната војска и 
партизанските одреди во текот на 
1942 и 1943 година. Истовремено, 
тој мишне суптилно ги анализира 
и нивните политички стремежи кон 
обновување на стариот реакционерен 
и буржоаски систем на монархис- 
тичка Југославија против кои беа 
прогресивните сили на југословен- 
ското општество на чело со Кому- 
нистичката партија на Југославија, 
бидејќи Стара Југославија претста- 
вуваше зандана за сите револуцио- 
нерни сили во целина. Читајќи ги 
материјалите по ова прашање се 
доаѓа до видливо изразување на го- 
лемото и широкото познавање на 
Петрановиќ во врска со политич- 
ките и општествено-економските 
прилики на предвоена, буржоаска 
и монархистичка Југославија со неј- 
зиното унитаристичко и централис- 
тичко државно уредување преку ко
го се глушеле слободарските и ре- 
волуционерните стремежи на сите 
југословенски народи и народности.

Грчкото движење на отпорот и 
британската интервенција се обра- 
ботени во четиринаесеттата глава. 
Иако на мал простор од три стра- 
ници преку изложениов материјал 
за појавата и развитокот на грчко

то движенье на отпорот и британ- 
ската интервенција во Грција, Пе
тр ановиќ ни дава многу јасна сли- 
ка зошто тоа движење добило дос
та широки размери и зошто потоа 
било принудено да капитулира, би
де јќи тој ни презентира многуброј- 
ни и извонредно корисни па и не- 
колку досега непознати фактограф
ски информации за политичките од- 
носи во Грција. Исто така авторот 
правилно заклучува дека поради не- 
доследно револуционерниот однос 
на Комунистичката партија на Грци- 
ја спрема македонското прашање 
дошло до разгромување на маке
донското националноослободително 
движенье. На крајот од овој дел 
на трудот, Петрановиќ ги анализи
ра и причините за појавата на гра- 
ѓанската војна во Грција.

Авторот на овој труд, што е 
предмет на нашево излагање, дос
та простор му отстапува и на пра- 
шањето за проширувањето и ома- 
совувањето на движењата на отпо
рот против фашизмот во текот на 
1943 и 1944 година. Ова прашање 
тој го обработува во три глави и 
во контекстот на позитивного вли- 
јание на капитулацијата на Итали- 
ја, есента 1943 година, на англо- 
американската инвазија во пролет- 
та 1944 година и на напредувањето 
на Црвената армија во летото 1944 
година врз обновувањето и омасо- 
вувањето на речиси исти движеља 
на антифашистичкиот виор во Ев
ропа. При тоа д-р Петрановиќ по- 
себно се задржува во анализирање 
на воените и на политичките од- 
носи во Југославија што радикално 
се измениле во корист на револу- 
ционерните сили. Имено тогаш, од- 
носно наскоро по капитулацијата на 
Италија Народноослободителното 
движење доби нов квалитет бидеј-
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ќи дојде до државно-правното кон- 
ституирање на нова Југославија, ка- 
ко демократска и федеративна за- 
едница, независно од тоа што Го- 
лемите сили — Велика Британија 
и СССР правеле меѓусебни калку- 
лации за интересни сфери иако зем- 
јата cè уште не била ослободена. 
Исто така Петрановиќ ни дава дос- 
та нови и аргументирани информа
ции како за развојот на движење- 
то на отпорот во Италија и запад- 
но-европските земји, вклучувајќи ja 
тука и Германија како и на омасо- 
вувањето на народноослободително- 
то движење во источните европски 
држави — Полска, Чехословачка 
Романија и Бугарија.

Делото на доктор Бранко Пет- 
рановиќ „Револуциите и движења- 
та на отпорот 1939—1945" како што 
досега истакнавме изобилува со из- 
вонредно многу фактографски пода- 
тоци од кои некой за југословен- 
ските читатели се и непознати. Так- 
ви непознати информации среќава- 
ме особено во шеснаесеттата и се- 
думнаесеттата глава — Отпорот во 
затворите и логорите и воената ор- 
ганизација на отпорот. Во нив тој, 
служејќи се со мноштво на мате- 
ријали и аргумента на вистината 
ги анализира нечовечките постап- 
ки на фашистичките властодршци 
спрема затворениците и логораши- 
те во германските затвори и лого- 
ри и во некой други земји ширум 
Европа што ги основале фашистич
ките земји и нивните квислинзи и 
појавата и развитокот на отпорот 
во нив.

Иако примената на компаратив- 
ната анализа и синтеза е присутна 
во делото на професорот Петрано- 
виќ, сепак таа најповеќе доаѓа до 
израз во последниве три глави и 
тоа: Политичката основа на движе- 
њата на отпорот, Револуционерни-

те и нови органи на власта и Дви- 
жењата на отпорот во Втората свет- 
ска војна. Ова на делото му дава 
посебна научна вредност со што се 
вбројува и како официјален придо- 
нес во современата европска исто- 
риографија.

*
* *

На крајот, резимирајќи го досе
га кажаново, само по себе ни се 
наметнуваат неколку општи конста
тации :

1. Трудот на познатиот и широ
ко афирмиран југословенски исто- 
ричар д-р Бранко Петрановиќ „Ре
волуциите и движењата на отпорот“ 
е обработен врз основа на многу 
богатата архивска и публикована 
документација од странско и до- 
машно потекло, врз основа на раз- 
новидната периодика и литература 
и со критички аналичко-компарати- 
вен метод. При тоа, изложениов 
материјал за појавата, развојот и 
подемот на движењето на отпорот 
во Европа и вешто компониран и 
се истакнати главните карактерис- 
тики и специфичности на Народ- 
ноослободителната војна и Соција- 
листичката револуција што претста- 
вуваат посебен феномен на Втора
та светска војна.

2. Прашањата што Петрановиќ 
ги обработува во книгава од ев
ропски масштаб се делумно или од 
други аспекти-обработувани и од 
други автори како од Југославија 
така и од другите европски земји. 
Но овде тој дава мошне сродирана 
книга со уверлива и јасно компа
ративна слика за сите настани во 
Европа од времето на Втората свет
ска војна, со научно солиден и ар-
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гументиран приод. Со неа всушност 
за првпат во Историографот е да- 
ден одговор за многу прашања од 
најновата Евроиена историја.

3. Сочноста на јасниот стил и из- 
раз во презентирањето на изложе- 
ниов материјал придонесува науч- 
ниов труд од поблиското европско 
минато да биде користен како за 
историчарите, така и за поширока- 
та читателска публика.

Поради сето ова овој значаен 
труд на Бранко Петрановиќ за ју- 
гословенската и европската историо- 
графија и воопшто за современата 
научна мисла, најтопло го препо- 
рачуваме за сите југословенски чи
татели бидејќи претставува значаен 
придонес за проширување на науч- 
ниот и општообразовниот хоризонт.

Владимир КАРТОВ

Манол Д. ПАНДЕВСКИ, Внатрешната македонска револуционерна 
организација и неоврховизмот (1904—1908),

Култура, Скопје, 1983, 312

Најновиот труд на Манол Пан- 
девски „ВМРО и неоврховизмот 
(1904—8)" третира мошне сложена 
проблематика од поновата македон
ска историја. „Магистрална тема во 
истражувањето и во презентирање- 
то на добиените истражувачки ре- 
зултати претставува неоврховизмот 
сместен во временскиот период no- 
Mery Илинденското востание во 1903 
и Младотурската револуција од 1908 
г." (6). Меѓутоа, авторот, посоченава 
тема не ja разработува изолирано, 
туку ja поставува на поширок по
стамент, проследувајќи го македон
ского националноослободително дви 
жење во целина во споменатиов 
временски интервал. Оттаму, ова 
дело ги еврзува авторовите студиоз- 
ни публикации „Илинденското вос
тание во Македонија" и „Политич- 
ките партии и организации во Ма
кедонка" (1908—1912 г.), а со само- 
то тоа цели да пополни евидентна 
празнина во нашата историографија.

Книгава „ВМРО и неоврховиз
мот", што ja објави реномираната 
скопска издавачка куќа „Култура",

содржи предговор, четири дела, зак- 
лучок, извори и литература, како 
и регистар на имињата. Книгава е 
компонирана врз база на достапна 
архивска документација, публикува- 
ни изворни материјали, периодика 
и литература.

Анализирајќи го феноменот на 
врховизмот, авторот го жигосува 
врховизмот како најагресивен екс- 
понент на големобугаризмот· При- 
тоа авторот ги демаскира перфид- 
ните врховистички пеколни планови 
насочени кон погребување на са- 
мородното и самостојното маке- 
донско ослободително дело. „Врхо
визмот како организирана антима- 
кедонска сила, носејќи ja постоја- 
но улогата на преден одред на за- 
војувачката (бугарска) политика, не- 
престано го придружувал македон- 
ското револуционерно ослободител- 
ьо движење од неговото конститу- 
ирање во 90-те години на XIX век, 
па cè до средината на четвртата де- 
ценија на XX век" (285—6).

Врховизмот, според авторот, по
минал низ три развојни етапи. Haj-
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