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1973), а1(Ьои§Ь 1Ье аи(Ног сЪзсиззез, ш ёе1аН, (Ьа( рагНсЫаг ргоЫет (рр. 116—117).
Оп зеуега1 оссазюпз, Вапас геЕегз (о (Ье аи(оЬк>8гарЫса1 Ьоок
оГ Рппсе ВогДе Кагааогйеук,
1з1та о тот 1ыо1и (ТНе ТгШН
АЪоШ Му Ы(е, Ве1егас!е 1%9), ап<1
(геа(з 11 аз а геИаЫе апс! зепоиз
Ыз(опса1 зоигсе. ТЬе (ги(Ь 15 (Ьа(
(Ыз Ьоок 13 ипс!ег8(апс1аЫу Ыазес!
апс! 18 по( а1\уауз (Ье тоз( (гиз(ги!
коигсе оГ ш(огта(юп Гог оЬуюиз
геазопз. Рппсе ВогДе КагаЙогЛеук, \упо \уаз {огсес! (о гепоипсе
Ыз с1а!т 1о (Ье (Ьгопе ш 1909,
паа а ЫдЫу зиЬ^есНуе апа ипЬа1апсес1 оргшоп оЕ Ьо(Ь Ыз Са(Ьег
Кт§ Ре1аг КагайогДелгас апс! Ыз
Ьго(Ьег Кш§ А1екзап(1аг КагаЙогЙеУ1(5. Моге Лап (Ьа(, Ыз луПс!
сЬагас(ег апй ипз1аЫе ЬеЬаУюиг
1ес1 а питЬег оГ реор1е \у1ю Ьас!
кпо\уп Ыт \уе11, (о (Ыпк оГ Ыт
аз ап апЬа1апсес1 регзопаШу.
КесагсИщ! з(а(15(ка1 Йа(а, 1уо
Вапас з з(шЗу аоез по( аКуауз
арреаг аз а геИаЫе зоигсе. Рог
ехатр1е, оп ра^е 166 (Ье аи(Ьог
зпуез з(пс( регсеп(а§е о^ (Ье пит
Ьег о^ ЗегЫап апс! А1Ьатап рори1а(юп т Козоуо ге^юп \У1(Ьои(
геГеппр (о (Ье зоигсе о( Ыз тГогтаПоп. ТЬе ваше сап Ье аррНес! (о Вапас'з з(а(1зисз оп (Ь»
питЬег о( Уи§оз1ау рори1а(юп Ь\г
па(юпа1 аКШаПоп. Неге адат (Ье
аи(Ьог с!еуе1ор8 Ыз о\уп з(а(13(ка1

те1Ьос1 \уЫсЬ аеГегз Гип<1атеп1а1у
Ггот (Ье оггк1а1 опе.
1уо Вапас'з 3(ис!у ТНе Ыайопа1 ОиезНоп т Уи&051а\>1а луав
ап аиетр( (о скапгу (Ье тоз»
сотр1ех апс! соп(гауегз1а1 ргоЫет
т тос1егп Уи§оз1ау Ыз(огу. Вапас
ёагей (о (геа( (Ье ргоЫет (Ьа( по
ЫзЮпап еуег Дагей (о (оисЬ. 1п
(Ыз гезрес(, (Ье ууогк о{ 1\о Ва
пас з(апаз аз (Ье тоз( соигадеоиз
Ыз(огюдгарЫса1 аауепШге т гесеп( уеагз. 11пгог(ипа(е1у, (Ыз Ьоок
соиЫ по1 ауо1с! сег(ат 51§тгкап(
ргоЫетз. 1п (Ыз ЬпеГ геуклу, зоте о{ (Ьозе ргоЫетз \уеге теп
1юпес1 апс! сНзсиззеД.
ТЬе ЬотЬаз(к арргоасЬ апс!
Шегагу з(у1е о{ 1\о Вапас, ги11 о{
Ысккп Ыазез апс! пизсопсер(юп$
Ьаз по( соп(г1Ьи(ес! а ^геа( с!еа1 (о
(Ье Йпа1 гезоЫпоп оГ (Ье Уи@оз1ау
паПопа1 яиез(10п. ТЬе аи(Ьог гета1пес1 (от Ье(луееп регзопа1 роН(1са1 ргеГегепсез апс! па(юпа1
зутра(Ыез апс! Ыз(ог1са1, сиНига!
апс! зос1а1 сиггеп(з о{ тоёегп Уы§оз1ау Ыз(огу.
^Ьеп зотеопе т1зипс1егз(апс!з
Ыз(ог1са1 ргосеззез апс! с!е\'е1ортеп(з \уЬа( сотез аз а гези1( и
а р1есе о{ ипзиссеззГи1 Ыз(опо^гарЬу. \>/Ьеп, Ьо\уеуег, (Ье аи(Ьог
т181п(егрге(з (Ьозе зате Ыз(опса1
ргосеззез апс! с!еуе1ортеп(8, опе
соиИ г1§Ь(Ги11у яиез(юп Ыз зс1еп1п(е11ес(иа1 1п(евгку.
МИап 31. Рго1и<

ФАШИЗАМ И ОКУПАЦША
Схез^а\у Мас!а)сгук, Разгу/т 1 окирас^е, (. I 11к5Ца.ио\уате зге цапайом
акирасу\пу$к, Рохпап] 1983, 792 стр. (. II МесЬтгтх геаНгохгата окирас;!,
Рохпаго 1984, 736 стр.
О немачком н италп]анском
фашизму (1938—1945) штампано ]е
веЬ неколико хил>ада монографи)а, неколико стотина томова изворних публикат^а, као и неко
лико десетнна хил>ада ман>их на\^чних расправа и чланака различитог садржа^'а и вредности, претежно информативног карактера
При таквом мноштву публикаци]а

свакн неупуЬени чнталац имао би
право да суди да о овом проблему
знамо целу истину и да се досадашн.пм научним тврдн>ама ма
ло шта може додати. Ново двотомно дело Чеслава Мада]чика,
на]истакнути]ег пол.ског познаваоца проблематике ТреЬег Ра]ха и
)едног од водеНих светских историчара кор! се баве истор^ом
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Критике, прикази, извешта]и
другог светског рата, оповргава
овакву заблуду. Ова на^новща публикацида Чеслава Мадздчика
знача]но дело ко]е представл>а резултат дугогодшшьих размишл»ан>а о великом бро^у сложених
проблема и одговара први пут на
многа питаььа ко]а одавно муче
истраживаче. Ово дело први пут
у светско] литератури обраЬу]е —
и то веома успешно — целокупну
проблематику историке територи]а ко]е су окупирале стране силе
Осетине у Европи од 1938. до
1945. Целину ове проблематике
аутор ]е изложио у две груш»
проблема, од ко]их прва обухватэ
иецрпну анализу реализаци^е по
литике окупащцеких власти у свако] окупирано] држави и у едо
ком народу посебно, а друга разматра по]едина питала у пресеку
свих окупираних земал>а.
У прво] наведено] групи про
блема аутор тце ограничив св<э]'а
разматра1ьа исклуучиво на територи]е ко]е су осводиле Немачка и
Итали]а, вей }е много пажн>е посветио и земл>ама ко]е су оку
пирале МаЬарска, Бутарска, Румутца и Финска. Захвал^уйи
огромно] ерудищци Чеслава Мада]чика, добили смо прву у све
ту монографи]у из историке свих
територн]а окупираних у Европи
1938—1945, и то у зедном тому.
V односу на Чехословачку, Данску, Грчку, 1угослави]у и Норвешку, констатащце аутора дале
ко превазилазе достигнуйа домайе
историографов тих земал>а, и то
]е ]една од на]вейих вредности
овог рада.
У друго] тематско] групи аутор
]е изложио толико мноштво про
блема да би само нъихово навоЬен>е изнело неколико куцаних стра
ница. У на] важнее свакако спадазу процес формираньа окупаци]ских управа, врете окупащца и
методи окупаци]ске политике земал>а Осовине, утица] тока рата
на промене принципа окупаци]ске политике, радници окупаци]ске администраци]е, карактеристика рада ]авних институци]а
ко]е су остваривале основне по
ставке политике окупащцеких
власти, улога во]ске у окупаци]и
под]армл>еннх народа, ставови по
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зеднних друштава према непри]ателлким властима, економска експлоатаци]а окупираних подруч]а
и политика ко]а се тамо водила
према становништву, култура и
пропаганда у окупираним државама, функци]е насил>а и терора,
сара.мьа делова становништва
окупираних подруч]а са окупаци)ским властима. Огромну вейину
покренутих проблема аутор ]е
представио иецрпно и вероватпо
йе мало шта мойи томе да се
дода у будуйим истраживан»имз
Аутор ни)е заобишао ни тзв.
шкакл>ива питанъа ко]а се односе нарочито на сарадвъу с окупаци]скнм властима неких друштвених групаци]а у деловима окупи
раних земал>а. Чеслав Мада]чнк
)е о ово] проблематици изнеа
знатно више интересантних судо
ва и констатащуа него досадашнл истроиографи]а. Има додуше
у ово] публикацией и питанъа (иако су она малобро]на) ко]а су
недовол»но обраЬена. Ту спада]у:
привредна колабораци]а, искоришЬаван>е од стране Немачке нацио
налних конфликата на територи1ама ко)е ]е осво]ила, поступцн
Словачке на територи]и ко]у ]е
окупарала, као и неки аспекти
сараднл у области окупаци]ске
политике измейу Немачке, Итали
ке, Бугарске, Румуни]е, МаЬарске
и Финске. Нешто површшце третираьье ових проблема низе увек
резултат ауторове омашке, ]ер
]ош посто^е државе ко^е делимично или у целости не дозвол>ава]у приступ документима из
другог светског рата. Без увида
у н>их, не би се могли дати исцрпни одговори на нека питан>а
ко]а муче истраживаче . . .
. . . Вейпну сво]их разматраььа
Мада]чик ]е изнео у широко]
позадини других логаЬа]а ко]и
су се десили у Европи и у дру
гим деловима света, што омогуЙава да се схвате неки анализирани процеси. Томе цил>у служи
и анализа неких по]ава чи]и корени сежу у XIX век и почетак
XX века, и то су посебне вред
ности ове публнкаци]е. Треба такоЬе одати признаке ауторовом
покуша]у да се оеврне на сличности и разлике у политици ев
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ропских држава и у н>ено] реа
лизации у оба светска рата.
Дело професора Мада]чнка
обогаЬу]е наше досадаш1ье зна1ье о периоду другог светског
рата и у информативном погледу.
Аутор ]е, найме, прегледао и иокористио огроман бро) извора у
домапим и страним архивама, од
ко]их пеке истраживачн досад
нису имали у рукама. Проницл>ива архивска истраживала дала су
резултате — у юьизи ]е прикуп
лен и о6^авл>ен огроман бро] информацида, те захвал>у]уЬи томе,
она представл>а праву ризницу
обавештен»а о историки другог
светског рата и периода од десетак месеци ко] и су му претходили.
Информативно] вредности овог
дела доприносе и добро изабране

нлустращце, графикони и карте.
Кн>ига Чеслава Мада]чика о фа
шизму и окупаци]ама не само
што проширу]е и продубл>у]е на
ше знание о окупираним земл>ама
и земл>ама окупаторским (1938——1945), веп нагони и на размишл>ан>а о многим проблемима непосредно и посредно везаним за
сваки рат. Кььига представлю зна
ча] но дело светске историографн]е ко)е )е посвепено проблематици
другог светског рата, чще би
на]важии]е тезе требало што хит
ине превести на светске ]езике
и на та] начин их учинитн приступачним свима ко)и се инте
ресу] у за ову проблематику у
другим земл>ама света.
Чеслав Лучак

УЧЕШЕЕ РУМУНШЕ У СЛАМАЬЬУ НАЦИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ
оНеог^Ье 2аЬапа, 1оп Сир§а, РагИсграгеа Котатег 1а т^гт^егеа
Сегтате'1 пагЫе, ЕоЧШга РоШка, Висиге§Н 1985, 361 стр.
У последил] децени]и по]авнло
се неколико кн>ига у Румуни]и
ко]е говоре о суделован>у ове
земл>е у антихитлеровском рату,
има]упи у виду да ]е буржоаска
Крал>евина Румуни]а, силом при
лика, била принуЬена да учеству]е у рату противу Сов]етског
Савеза. Поменуте кььиге нема)у
намеру да оправдава]у поступак
Крал>евине Румуни]е, али посебно
истичу да ]е 23. августа 1944.
године румунски народ учинио
револуционаран корак прелазепи
на страну савезника и устазупц
против нацистичке Немачке.
Юьига козу приказу] емо насто)и да говори не само о преласку
Румуни]е на страну савезника, уз
очуван>е во]не силе, веп и о во]ним операцизама ко]е ]е на румунско] територи]и н V иностранству водила ру.мунска арми]а, а
у цил>у сламан>а фашизма.
Кн>ига ]е поделена на пет поглавл>а. Док прво поглавл>е (стр.
39— 109) говори о борби патриот-

ских снага, са Комунистичком
парти]ом Румуни]е на челу, за
ослобоЬеке земл>е од фашизма,
указу] упи на режим успоставл>ен
септембра 1940. и ]ануара 1941.
године, као и на отпор во}но-фашистичко] диктатури, антисов]етском рату и припреми за политич
но и во] но ослобоЬевъе, дотле ]е
лруго поглавл>е (стр. 110—158) по
свепено почетку националне и сощцалне револуци]е, у исти мах
антифашистичке и антиимперщалистнчке. Ово поглавл>е говори
о начину на ко]и ]е изведен устанак у августу 1944. године, као и
о ььеговом знача] у са чисто румунског и меЬународног гледишта. У исти мах приказана ]е и
борба широких народних маса са
Комунистичком партиям Румуни]е на челу и другим прогресивним снагама у смислу демократског преображала земл>е.
Дал>а поглавл»а говоре о ратннм операци]ама ко]е су румунске трупе водиле против наци
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