
Б E Л E Ш К И

УВАВ ПРИМЕР НА СОРАБОТЖА

(за посетата на трупа истакиати исто ричари од СР Црна Гора во CP Ма- 
кедовија п© повод годмптот© собрание на Сојузот на друшттата на ис-

торичарите на СРМ).

Во средината на м. ноември 1976 
година во Тетово се одржа XII ре- 
довно собрание на Сојузот на друш- 
твата на историчарите на СР Маке
донка. На него, во духот на веќе 
восноставените корисни контакти и 
соработка на Сојузот на историски- 
те друштва на Црна Гора и Истори
чарите на Македонија, присуствуваа 
и четворица истакнати историчари 
од Црна Гора: претседателот на 
друштвата на историчарите на Црна 
Гора проф. м-р Миомир Дашиќ и 
научните работници д-р Радомир Јо- 
вановиќ, д-р Јован Бојовиќ и д-р Зо- 
ран Лакиќ.

Во рамките на претходно утврде- 
ната програма меѓу двата сојуза, го
стите од Црна Гора со свои предава- 
ња зедоа активно учество како на са- 
миот собир, така и во деиовите пред 
неговото одржување, посетувајќи ги 
градовитв: Скоп je, Штип, Бито л а и 
Тетово.

Така на 17 ноември 1976 г. коле- 
гите од Црна Гора го посетија Штип 
каде што во просториите на Педа- 
гошката академија, по барање на до- 
маќините, пред околу стотина на- 
ставници, студенти и ученици од гра-

дот, беа одржани две предавања. 
Следниот ден гостите ja посетија Би- 
тола каде што, исто така во просто
риите на Педагошката академија, 
пред нолната сала со наставници, 
студенти и друш гости од градот, 
беа одржани четири предавања. Во 
текот на својот престо] во Македони- 
ја гостите одржаа по едно предава- 
ње во Институтот за национална ис
торика и на Филозофскиот факул- 
тет во Скопје, како и на самото Го- 
дишно собрание на Сојузот на друш
твата на историчарите на Македони
ей во Тетово.

Со совите предавать а гостите да- 
доа краток преглед на целосната ис- 
торија на Црна Гора од почетокот 
на XIX век до ослободувањето и 
нејзиното конституирање како феде- 
рална единка во еоставот на Феде
ративна Народна Република Југосла- 
вија.

Сметаме дека ќе биде корисно 
ако на страниците на она списание 
дадеме кус осврт на одржаните пре
давала.

Проф. м-р Миомир Дашиќ гово- 
реше на тема — Создавањето и из- 
градбата на црногорската држа-
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ва од крајот на XVIH век до среди- 
ната на XIX век. Притоа ги истакна 
најбитните характеристики на исто- 
рискиот почеток и развиток на црно- 
горската држава во времето на вла- 
деењето на Петар I м Петар II Пет- 
ровиќ Његош. Служејќи се со најно- 
вите истражувања, заснивани на 
марксмстмчката анализа на општес- 
твено-економскиот и политичкиот 
развиток на племенскиот живот во 
Црна Гора, беше истакнато дека цр- 
ногорската држава во многу нешто 
претставува историски феномен. Ce 
развила на темелот на распаѓањето 
на племенското општество кое дол
го време претставувало општествена 
рамка во ко ja се чувале, одржувале 
и развивале патријархалните устано
ви на племенската организација.

Предавачот Дашиќ, говорејќи за 
историските услови кои доведоа до 
создавањето на државната организа- 
дија на ирна Гора, истакна дека из- 
раснувањето на државните установи 
во оваа земја биле резултат како на 
специфмчниот внатрешно-политички 
и економски развиток на Црна Гора, 
кој го услови распаѓањето на патри- 
јархалните односи и установи, така 
и како последица, односно резултат 
на меѓународната положба во ко ja 
се кајде Црна Гора во крајот на
XVIII и во првите децении на
XIX век.

Битна компонента на создавање- 
то и развитокот на црногорската др
жава ja чини ослободителната бор- 
ба на црногорските и брдските пле- 
миња за скршување на турскиот феу- 
дален систем на овој простор. Таа 
борба, во крајот на XVIII век, беше 
крунисана со крупни победи на цр- 
ногорското оружје над Турција по 
кое доаѓа до обединување на еден

дел од брдата со Црна Гора. Овие 
победи й донесоа афирмација на 
ослободителната борба на црногор- 
скиот народ и се поголемо интере- 
сирање на Русија и Австрија за регу- 
лирање на внатрешните односи во 
Црна Гора. Првото законодавство, 
чиј автор беше Петар I, како и уста
новите што настануваат на иегова ос
нова, водеа кон изградбата на Цр
на Гора во апсолутистичко-централи- 
стичка држава со шеф на држава во 
лицето на владика кој беше, особе- 
но во времето на владеењето на Пе
тар II Његош, и апсолутен владетел 
на земјата.

Истакнувајќи го горною, м-р 
Миомир Дашиќ, заклучува дека и 
црногорската држава во овој период 
се изградува како световна апсолу* 
тистичка, ранобуржоаска творба и 
дека за тоа е неодржливо сфаќање- 
то за некаков нејзин теократски ка- 
рактер.

Научниот соработник на Инсти- 
тутот за историја на Црна Гора д-р 
Радомир Јовановиќ говореше на те
ма Црногорската држава од 1851 — 
1913 година.

Говорејќи нашироко за овој зна- 
чаен период од историјата на Прна 
Гора предавачот се задржа на след- 
ните поважни моменти. Прво, тој ис
такна дека до 1878 година се зацврс- 
тува и се модернизира црногорска
та држава на чие чело е кнезот ка
ко апсолутен господар. По Берлин- 
скиот конгрес, од 1878 година, отка- 
ко ги добм градовите и ja прошири 
територијата, Црна Гора ги усовршу- 
ва државните органи, а во почето- 
кот на XX век настанува парламен- 
тарен и развиен политички живот. 
Ограничена со економско сиромаш- 
тво и притисната со надворешни вли- 
јанија — според предавачот, Црна
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Гора не била во состојба да се орга- 
низира како модерна држава. Таа 
била полна со проблеми од секаков 
вид, па затоа било историски неми- 
новно нејзиниот престанок како не· 
зависла земја и нејзиното вклучува- 
ње во пошироката југословенска за- 
едница.

Во своето предавање под наслов: 
КПЈ во Црна Гора меѓу двете свет
ски војни, д-р Јован Бојовиќ, ce ос- 
врна на следните неколку поважнхт 
моменти:

1. Ги истакна поважните, покарай
те ристични извори за изучувањето 
на социјалистичката мисла и работа- 
та на Комунистичката партија на 
Црна Гора до почетокот на Ослобо- 
дителната борба и Револуцијата во 
1941 година;

2. Ja истакна периодизацијата па 
oboî значаен период од историтата 
на Црна Гора, земајќи ги предвид, 
пред cè, следните рамковни грани- 
ци: а) развојот на социјалистичката 
мисла во Црна Гора во обединува- 
н>ето на југословенското работничтсо 
движетье во ^919 година, б) револу- 
ционерното движење во времето на 
псеудопарламентаризмот (1918-1929), 
в) револуционерното движење и КПЈ 
(1929-1941).

За секој од наведените рамковни 
пеоиоди предавачот д-р Јован Бојо- 
ви&, ги истакна неговите поважни 
етапи. !

3. Беа дадени карактеристиките 
на движењето што, според предава
чот, пред cè, се малобројната работ
ничка класа, несозреаните политички 
при ли ки , п о себ н ата  у л о га  н а  интели- 

генцијата, масовноста на движењето 
обединувањето на демократските си- 

ли на платформата на црногорски-

от Народен фронт, на слободата на 
културно-просветната и идеолошката 
дејност и др.

4. Основните карактеристики яа 
револуционерното движење во Југо  
славија и во нејзините одделни по- 
краини со споредување на истите.

5о Влијание на надворешниот 
фактор на револуционерното движе- 
ње во Југославија.

6. Националниот фактор во рево- 
луционерната борба.

7. Масовнвста на движењето и  
бројот на припадниците на КПЈ во 
Црна Гора во надвечерието на Осло- 
бодителната борба и Револуцијата 
и сл.

Во предавањето на д-р Зоран Ла
ки^ се говореше за специфичности- 
те на револуционерното движение во 
Црна Гора од 1941 до 1945 година. 
Toj истакна дека досегашната исто- 
риографија и ако доста го изучувала 
ова прашање парцијално, временски 
таа го обработува само за првата го
дина на војната. Со оригиналниот 
пристал д-р Зоран Лакиќ го дока
жу ва, континуитетот на тие спе
цифичности cè до крајот на вој- 
ната. Toj развива теза дека На- 
родноослободителната војна во Цр
на Гора имала револуционерен 
карактер од самиот почеток, де
ка тоа и било иегова шанса да у о  
пее. Сите кои мислеле поинаку — 
пропаѓале со своите политики комби
нации, како што бил случајот со 
федералистите и четниците. Притоа 
д-р Зоран Лакиќ наведува доста по- 
датоци што говорат за таквото се- 
општо народно определување кое е 
резултат на интензивната работа на 
КПЈ како меѓу двете војни, така и 
непосредно спроти и за време на 
Н ар о дн о осло б о дите лната војна.

17 Историја
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Од самиот почеток на Народно- 
ослободителната војна определена 
на федерална Црна Гора во рам- 
ките на Демократска Федеративна 
Југославија. Таквото определување 
д-р Зоран Лакиќ го врзува за ста- 
вот на КПЈ, меѓутоа го потпира и 
на традиционалната свест за држав- 
носта на Црна Гора низ вековите.

На крајот д-р Зоран Лакиќ ja раз- 
вива тезата дека Црна Гора и во jy- 
ли 1941 година, и подоцна за цело 
в реме на војната, се бори за самата 
неа и за Југославија. Заради тоа, спо- 
ред него црногорскиот народ ja до- 
живува капитулацијата на Југосла- 
вија во април 1941 година како свој 
сопствен пораз, a нејзиното распар- 
чување како тратедиja. Црногорски
от народ Црна Гора ja смета за πο- 
тесна татковина, што не му пречи да 
се бори со иста жестина за заеднич- 
ката југословенска татковина на си
те наши народи.

Нема сомнение дека ваквата с.> 
држина од предавањето на д-р Зоран 
Лакиќ, и рефератот одржан на Го- 
дишното собрание на Сојузот на 
друштвата на историчарите во Тето- 
во, претставува освежување и за са- 
мото собрание а е и значаен прилог 
во историографијата на НОВ на Ју- 
гославија и посебно на Црна Гора.

Истакнувајќи го значењето на ов- 
де поопширно изнесените предава- 
ња, секако ќе се сложиме за нивно- 
то значење, пред cè, како за еден 
перфектно замислен и остварен исто- 
риски час, пред поширокиот круг 
заинтересирани лица во нашата Ре
публика. Со квалитетот на изнесени

те предавања навистина останаа за- 
доволни оние за кого тие беа намс- 
кети.

На крајот да го истакнеме и ис- 
кажаното задоволство на гостите од 
посетата. Бевме, всушност, замолени 
и на овој начин да ja истакнеме нив- 
ната посебна импресионираност од 
добриот прием, од корисните контак
та со своите колеги, од посетата на 
нивните предавања како и воопшто 
од бројните контакта, посети и раз
говори што за нивниот кус престој во 
CP Македонија им беше овозможено 
да ги доживеат со нашите истакнати 
научни и општествени работници. 
(Прием од претседателот на Маке- 
домската академија на науките и 
умешостите, акад. Михајло Ano сто л- 
ски, прием од на|високите претстав- 
ници на собоанијата во посетените 
градови Штш, Битола и др.).

Можеме слободно да заклучиме 
дека заедничките впечатоци за ре- 
зултатите од ова искуство на сора- 
ботка се најпозитивни и се за поз- 
дравување. Успехот од ваквата ус
пешна посета на соработка секако 
Iće треба да нё поттикне и да не об- 
врзе во барање на нови форми за 
соработка и со многу други коле
ги и институции од другите делови 
на Југославија.

Давајќи ja оваа оценка за воспо- 
ставената соработка со колегмте од 
Црна Гора и Сојузот на друштвата 
на историчарите на Македонија уш- 
те еднаш најубаво сакаме да им за- 
благодариме и на гостите и на opra 
низаторите на истата.

д-р Растаслав ТЕРЗИОС1Щ

258


