
Х Р О Н И К А  И Б Е Л Е Ш К И

МЕГУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „BOJHATA И КУЛТУРАТА 1939—1945“ 
ВАРШАВА, 6—8 СЕПТЕМВРИ 1977 ГОДИНА

Од 6 до 8 септември 1977 го
дина во Варшава се одржа меѓу- 
народен симпозиум на тема „Boj- 
ката и културата 1939 — 1945 го
дина“. Организатор на Симпози
у м а  беше Комисијата за исто- 
рија на Втората светска војна и 
Институтот за историја при Пол
ската академија на науките, а 
под покровителство на проф. д-р 
Хенрих Јаблонски, претседател 
на Државниот совет на Народ
на Република Полска.

На научниот собир зедоа учес- 
тво 61 научен работник од 22 
земји и тоа од: Австрија, Австра- 
лија, Бугарија, Чехословачка, Бе
лиц a, Италија, Југославија, Ка
мерун, Канада, Луксембург, Гер- 
маиската Демократска Република, 
Сојузна Република Германија, 
СССР, САД, Унгарија, Финска, 
Франција, Холандија, Швајцари- 
ја, Израел, Велика Британија и 
Романија и 96 од Полска.

Според програмата на органи
заторов првиот ден беше иосве- 
тен на темата: Културата во зем- 
јите од Третиот рајх. Затоа, по 
отворањето на меѓународниот ся 
мпозиум од д-р Станислав Ло
ренц уводно излагање за оваа 
општа тема изнесе д-р Хуберт 
Орловски. Всушност, Културата 
во Третиот рајх беше опфатена

во следните реферати: за уло- 
гата на културната политика на 
фашистичко-германскиот импе- 
ријализам во годините на Втора
та светска војна и за борбата 
на германските антифашисти про
тив германскиот вандализам (од 
Клаус Шеел) — потоа, Експанзи- 
ја на кинематографии ата на Тре
тиот рајх во годините на Втора
та светска војна (Богуслав Дре- 
внјак); Фашистичкиот колонија- 
лизам и културата (Кум, а Н. ду- 
мбе III Александар) и Буржоас- 
ките историчари за идеолошките 
функции на уметноста во нацис- 
тичка Гераманија (Л. Макарова 
и А. Марцалов).

Вториот ден од работата на 
Симиозиумот беше посветен на 
темата: Културниот живот на те- 
риториите окупирани од ыацис- 
тите. Уводно излагање за оваа 
тема поднесе проф. д-р Алексан- 
дар Гијестор. Потоа, како и пр- 
виот ден, експертите одн. носи- 
телите на рефератите поднесоа 
свои резимеа и тоа: Третиот рајх 
и културниот живот во земјите 
окупираии од хитлеровците (Чес
лав Мадајчик); Директивы на рај- 
хсминистерството за просвета и 
пропаганда што се однесуваа на 
проблемот на културата во οκν- 
пираиите територии (д-р Елке Фре-
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лих); Борбата на Третиот pajx 
против австриската култура и 
австриското движење на отпорот 
(Виктор Сухи); Модел на полс
ката култура во подполе (Вла
дислав Бартошевски); Визија на 
идната полска култура во годи- 
ните на Втората светска војна 
(д-р Витолд Станкевич); Музите 
под терор. Културниот живот во 
Холандија во годините под гер- 
манска окупација (проф. Едвард 
Греневелд); Аспекти на култур
ниот живот во Франција окупи- 
рана од хитлеровска Германија 
(Ив Менаже) и Народно-ослобо- 
дителната борба во Југославија 
и културата 1941 — 1945 (проф. 
д-р Јован Марјановиќ, Перо Мо- 
рача и Ѓорѓе Радишиќ).

Третиот ден од Симпозиумот 
беа разгледувани темите: Култу
рата во Сојузничките земји со 
рефератите: Културниот живот во 
Велика Бритаиија во годините на 
Втората светска војна (Антони 
Полонски) и Улогата на советска- 
та култура во победата над фа- 
шизмот (А. Максакова) и Култу
рата во другите земји во години
те на Boj ната-Политичката еко- 
номија и фашизмот (Џанпаскве- 
ле) Сантомасимо); Финската кул
тура во годините на Војната (Бри
та Ранта); Иытелектуалниот жи
вот во Унгарија во годините на 
Втората светска војна (Миклош 
Вашарели и др.) и Квебек 1945 — 
1960. Културни промени (Жан Ауј 
Руа).

Во текст на трите дена во 
врска со рефератите се водеше 
богата дискуеија. Во однос на 
рефератот на Ј. Марајновиќ, П. 
Морача и Г. Радишиќ а во кој 
во основни дрти беа опфатени 
сите гранки на културната деј- 
ност од периодот на Ослободител-

ната војна и Револудијата кај 
сите југословенски народи зедоа 
учество со свои реферати: акад. 
Михаило Апостолски на тема: 
Придонесот на НО војска на Ма- 
кедонија во афирмација на ма- 
кедонскиот јазик; проф. д-р Алек- 
сандар Спасов: Македонската кни- 
жевност настаната во текот на 
НО борба и д-р Миле Тодоровс- 
ки: Првите македонски училиш- 
та на ослободената територи- 
ја во 1943 година, додека рефе
ратот на д-р Злата Кнезовиќ: Кул
турата и уметноста како носите
ли на мор алии пор аки од НО 
борба, беше поделен пред поче- 
токот на Симпозиумот.

Со спомнативе прилози во 
многу беше дополнет рефератог 
на југословенските експерти и по- 
себно со проблеми од културната 
историја на македонскиот народ 
што претставуваше посебен пря- 
донес.

Бројните референти и корефе- 
ренти во својата диску си ja го 
имаа предвид основното гесло под 
кое се одржуваше овој научен 
собир: Интер арма нон силент 
Мусае (Inter arma non silent Mu- 
sae). Но и при тоа, беа изнесеии 
бројни мислења многу од нив и 
дивергентни за војната и култура
та посебно за таа од 1939 до 1945 
година. Факт е дека за култура
та во периодот на Втората свет
ска војна во едни реферати се 
говореше поаѓајќи од нејзиното 
поедноставување и како составен 
дел на пропагандата а во други 
— гледајќи го нејзиното нај ши
роко и сеопфатно место и во ус- 
ловите на војната.

Во некой реферати и корефе- 
рати беа изнесени документира- 
ни примери за напорите на на- 
цистичка Германија за уништу-
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вање на културата на цели на
роди заради нивното физичко 
истребување (Лужичките Срби и 
други), но благодарение на отпо
рот на овие народи во тоа не се 
успеало.

Фашистичките и окупаторски- 
те земји според презентираната 
документации а правеле обиди за 
ликвидирање на интелигенциј ата 
на окупираните народи, се служе- 
ле со денационализација, а пре- 
ку програмите во училиштата го 
наметнувале фашистичкото вли- 
јание на место на културата на 
тие народи.

Беше покрснат и проблемот 
за влијанието и пренесувањето 
на американската, канадската и 
другите културни достигања со 
вој ските на овие народи во Ев
ропа или повеќе можеби за пре- 
несување на духот на демокра
т у  ата од овие земји и сл.

Војната им дала инспирација 
на многу поети, писатели, компо
зитору сликари, скулптори и дру
ги уметници да создадат дела 
со кои го покревале духот на на- 
родот да истрае во борбата, но 
тие дела имаат траен карактер. 
Во условите на окупацијата кул- 
турното творештво ja имало за 
основа вербата во победата над 
фашизмот.

Од наброениве и уште многу 
други моменти што беа разгле- 
дувани се гледа дека на проб
лемот на културата во време на 
Втората светска војна й се прк- 
оѓало од разни аспекта. Тоа зна- 
чи се правеле напори да се об- 
јасни односот на војната и кул
турата иако е познато дека фа

шизмот настојуваше да ги униш- 
ти културните вредности на на
родите заради полесно нивно по- 
робување. Исто така научните 
работници се обидоа да дадат 
дефиниција што е култура и кое 
е нејзиното место токму во ус
ловите на Втората светска војна.

Имајќи ги предвид достигања- 
та на научните работници во раз
ни земји во проучување на кул
турата на одделните народи како 
во текот на Војната така и во 
периодот пред и по неа, за нас 
во Југославија се наметнува про
блемот да се продолжат и заси- 
лат истражуваььата за односот на 
војната и културата, да се под- 
готви една целосна библиогра
ф у  а за досегашните резултати 
на ова научно истражувачко по
ле како и да се одржат научии 
собири заради разјаснување на 
одделни проблеми.

Меѓународниот симпозиум „Вој- 
ната и културата 1939 — 1945 го
дина“ со учеството на така голем 
број еминентни научни работни
ци од цел свет, со нивните квали- 
фикувани настали, во целина ги 
исполни очекувањата и претста’ 
вува драгоцен придонес на ова 
поле. Во тој контекст беше и 
придонесот на југословенските 
учесници на Симпозиумов Збор- 
никот со објавените прилози од 
овој еминентен научен собир ќе 
биде исто така посебен придо
нес.

Д-р Миле ТОДОРОВСКИ
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