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Ангел ЧЕМЕРСКИ

СЕКОГАШ НА ИЗВОРИШТАТА НА РЕВОЛУЦШАТА*

Формирањето на Комуниетичката партија на Македонија 
во рамките на Комунистичката лартија на Југославија, прет- 
ставува логичен израз на револуцио,нер1ната борба на нашата 
работничка класа од првите соци јалистички групи до Народно- 
ослободителната борба и еоцијалистичката револуција, кота 
нашата Партија заетана на чело на нашиот народ и на албан- 
-ската и тураката народноот и ш поводе во решавачка битка 
против фашизмот и ропството, за национална и социјална сло
бода, за нова Југославија како Братска заадница на рамноправ- 
ни народи и народности. Toj чин претставува логичен израз 
на долгогодишната борба на Комуниетичката партија на Југо- 
славија и на другарот Тито за правилна и доеледна политика 
по националното прашање, како едно од најеуштинските за 
нејзиното израснување во вистинска авангарда на работничката 
класа и предводвик на масите.

Патот што го измина Комунистичкатa партија на Туго- 
славна од денот на формирањето до нејзиното израонување во 
вистинска револуционерна авангарда беше тежок и сложен. 
Требаше да се совладаат фракционерските борби внатре во 
Партијата, опортуниэмот и секташтвото, да се награди јаена и 
идејна платформа и партиска програма ко ja во целост ш из- 
разува историските интереси на работничката класа и стреме- 
жите на работайте луге и ,на народите, да се обезбеди внатреш- 
но идејво единство како претпоставка за остварување на неј- 
зината улога на виетиеака револуционерна авангарда. Во тој 
сложен процес од непроценливо значенье е улогата на друга
рот Тито и наговата долгогодишна борба за израснување на 
Партијата во автентичен толкувач на стремежите на најпро-

* Поздравей збор на научниот собир „Основањето и развојот на 
Комунистичката партија на Македонија“ , Скопје 1, 2, 3 X I 1979. Земено 
од македонското издание на в. ,Домунист“ од 2 ноември 1979 година.
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гресивните општествени сили и предводник на масите во судбо- 
носните битки во текот на Народнооелободителната борба и со- 
цијалистичката револуција.

Од денешна историска дистанца со право се истакнува 
дека периодот на внатрешната консолидација, по доаѓањето на 
другарот Тито на чело на Комувистичката партија на Југосла- 
вија, претставува еден од на ј значајните периоди во нејзиното 
шеесетгодишно дејетвување, зашто токму со изградувањето на 
јасна идејна платформа за нејзино дејствување во масите и 
посебно со решителното раскинуванье со секташкиот однос 
кон националното прашање и афирмацијата на диј алактичкото 
единство на клаоното и националното, се создадоа објективни 
претпоставки за широка мобилизација на работничката класа 
и на .другите прогресивни сили на сите наши народи и народ
ности, а со тоа и услови за реализација на одлуката на IV 
земрката конференција во 1934 година за формирање на кому- 
нистичките партии на Хрватска, Словенија и Македонија.

Оттука и неопходноста целиот тој бурен период на рево- 
луционерната борба на нашата работничка класа и на нејзи- 
ната авангарда, во предвечерието и во текот на Народноосло
бодителната борба, систематеки и сестрано да се проучува. Мо- 
раме постојано да се навраќаме на извориштата на нашата 
револуција, не само поради историскиот долг кон генерациите 
щто ги водеа и што ги добија тис сложени битки, туку исто- 
времено и поради историската, нужност, низ ооветлувањето на 
целите, карактерот и текот на тие бурни и сложени процеси 
на револуционерната борба да црпиме нови идеи и постојано 
да отвораме нови развојни патишта во изградбата на нашето 
еоцијалистичко самоуправно општество.

Развитокот на социјалистичките општествени односи де- 
нес се цовеке станува стварност на епохата во која живееме. 
Затоа проучувањето на работничкото и комунистичкото дви- 
жегье во нашата земја и во светот треба да биде насочено пред 
ее кон откривањето и научното осветлување на законитостите 
на неговиот развој, на неговите внатрешни противречности 
й методите за нивно превладување, на врските и односите на 
меѓузависност со вкупните општествени процеси во дадените 
историски услови, на оние основни лостови што го движеа и 
што постојано го движат напред развојот на новите, прогре
сивни и похумани одноеи Aiery луѓето и меѓу народите.

Во проучувањето на целината и на општите карактериС' 
тики на работничкото и комунистичкото движење во нашата 
земја .мошне значајна улога имаат и научните собири на кои 
се проучува работничкото и комунистичкото движење во од- 
делни подрачја во нашата и во другите републики. Тие можат 
да претставуваат еден од незаменливите извори за изведување 
на научната синтеза на законитостите на социјалистичката ре-
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волуција во целата јутословенска заедница и кај поодделните 
југословенски народи и народности: со потемелно научно ос- 
ветлување на конкретните соетојби и односи на одделни под
ран] а, со проучувањето на карактеристиките во кои се изра- 
зуваше револуционерната борба, со конкретната анализа на 
одделни историски настани или пособии аспекти на одделни пра- 
шања. Токму заради оств ару в ањет о на таквата своја улога, со 
својата садржинска ориентација, со методолоижиот пристап и 
со изведувањето на научните заклучоци, неопходно е до макси
мум да га избегнуваат субјективистичките приоди, не потце- 
нувајќи ja улогата на поединци и на одделни настани да се 
стремат да ja осветлуваат во рамките на целината на состој- 
бите и односите и во соодветниот историски контекст, а тежи- 
штето на проучувањето да го стават врз она што било битно и 
што имало решавачко влијание врз историските текови и врз 
остварувањето на нолитиката и улогата на Партијата и на ре- 
волуциоиерните движења во конкретните услови.

Во оваа прилика поеебно би сакал да го истакнам зна- 
чењето на местото, улогата и одговорноста на нашата историо- 
графија, како во проучувањето на општата национална истори- 
ја, така и на историјата на работничкото и комунистичкото 
движење. Од ослободувањето до денес, нашата историографија, 
во релативно кус времеиски период и во процес на сопствено 
формирање, постигна навистина забележителни резултати: ис- 
тражени се, со пошлем или помал степен на обработка, ре- 
чиси сите најзначајви историски настани; објавани се бројни 
научни дела со кои од различии аспекти се остветлуваат од- 
делни периоди од историјата на македонскиот народ и на ра- 
ботничкото и комунистичко движење во Македонија; објавена 
е Историјата на македонскиот народ; создадени се основите за 
проучување на нашата историја во основните и средните учи- 
лишта и на висојкошколските институции; интензивно и на 
широк план се работи врз средувањето и збогатувањето на ис- 
ториската граѓа за различните историски настани и периоди 
на просторот на Републиката и пошироко на Балканот итн.

Благодарејќи на тие научни достигања на нашата исто- 
риографија, како и на се поразвиената соработка и непооредните 
контакти со научните институции и научниците од шлем број 
земји во советот, со задоволство можеме да констатираме дека, 
во научната обработка на историските настани на Балканот 
и пошироко, како и на мегузависноста и влијанието на исто- 
риските настани во Европа врз историските процеси на Бал
канот, се поголем број научни работници од странство како 
подлога за своите истражувања cè повеќе га користат делата 
на нашата историока наука.

Тие резултати, кои и натаму треба интензивно да се про- 
шируваат и продлабочуваат, претставуваат несомнен израз на
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признание, но едновремено и голема обврека и одговорност на 
нашата историска наука. Затоа нашата историографија во на- 
редниот период мора уште подобро да се организира, уште 
повеќе тежиштето на своего проучуиваше да го пренесува оврз 
клучните прашагьа и историски настани, (низ научно проник- 
нување во законитостите на вкупните општествани процеси 
уште потемелно да ги анализира каузалните врски и односи 
на одделни историски настани и улотата на оргаиизираните 
субјективни сили, натаму да ja развива и унапредува научната 
методолошја врз основа на марксистичкиот поглед на свет, 
да го негува усетот за конкретните реалности во секој исто- 
риаки период, уште повеќе да се ориентира кон научна идеи 
тификација на магистралните развојни правци во рамките на 
поширокиот контекст на историските настани, а организира
ните усилби кон историска синтеза да добијат уште понагла- 
сено место во нејзината вкупна активност.

Се разбира, сето тоа се задачи на секоја историографија, 
(како обврека пред сопствениот народ, како придонес во раз- 
војот на односите со другите народи и како однос кон посто- 
јаното збогатување на научната мисла воопшто.

Во таа смисла откривањето на историоките вистини за 
македонскиот народ и за Македонија пред странската научна 
мисла и пред оветот воопшто, е одна од основните задачи 
на нашата историотрафија. Таа може и треба, како што тоа и 
досега го правеше, да игра извонредно значајна улога за по
добро мегусебно запознававье на народите, за разбивање и раз· 
обличување на заблудите и предрасудоците што можат да ш  
спротивставуваат, за мегусебно проникнување со истражува- 
њето не само на она што <во минатото ги разединувало и спро- 
тивставувало, туку и на она штю било заедничко во развојот на 
одделни народи, да придонесува ;кон содејството со прогресив- 
ните сили кои постојат кај секој народ без исклучок и врз 
таа основа да биде во функција на постојан развиток и јак- 
нење на меѓусебните односи и соработка.

За жал, поради оплетот на различните историски окал- 
насти, во долг временаки период Македонија била почва на 
која пропатандите на соседните земји и на некой големи сили, 
кои, поради различните интереси и побуди, покрај другите 
средства на непосреден притисок, отворени или прикриени хе- 
гемонистички претензии, не ретко ja користеле и науката како 
инструмент за остварување на својата завојувачка политика 
кон Македонија.

Оттука, открив'ашето на историските вистини за Македониј а 
значи огромен придонес во разобличувањето на сите тие пре
тензии, со единствена цел —  надминуваЈ1Ќи ги рецидивите од 
минатото, да се гради историска платформа за развивање на



одноаите на састрана соработка врз основа на реалните исто- 
риски интереси на народите, на рамноправност и заемно по- 
читуванье.

Ваквата улоога на историската наука во современи услови 
е дотолку 'позначајна штю и донес се среќаваме со обиди, како 
што е тоа олучај во одделни соседки земји, историографијата 
да им се подредува на целите на дневната политика, на илу- 
зиите кои намаат ништо заедничко со објективната стварност, 
со минатото, сегашноета и иднината на макодонскиот народ. 
Од друга страна, ее срекаваме и со тезата, колку аисурдна тол
ку и провидно тенденциозна, дека прашањата, што по совојата 
природа се објективни реалности одноюно прашагьа на конкрет- 
ните политички одноои меѓу земјите и народите, цретставуваат 
божемни историаки прашања што може и што треба да ги 
осветлуваме и разрешуваме низ историо1графијата.

Денес, како што е познато и што е зачудувачко, под фир
ма на науката, се негира историокиот континуитет и постоењето 
на македо1Н1Ската нација, како народите да можат да настану- 
ваат и да се развиваат вон од времето и просторот, да се соз- 
даваат или да се бришат на хартија, со нечија одлука или во 
главите на научниците или политичарите, колку и да се тие 
умни и видоозити. Намерата е јаона: да се негира постоењето 
на еден народ и да се обвини Комунистичката партија на Југо- 
славија за ηογοιβο божемно вештачко создавање. Зарем твор- 
ците на таквата теза не си го поставуваат наједноставното пра- 
шање: каква можела да биде таа моќ на Комунистичката пар- 
тија на Јутоелавија што и овозможила, во услови на oiKyna- 
ција на Македонија од страната на бугарската фашистичка 
војска, при постоење на разгранет полициски анарат, смислена 
и агресивна пропаганда во сите сфери од животот и во услови 
на непосредно присуство и активно делување на претставници 
на БРП(к), да покрене на масовно вооружено воетание еден 
народ кој, според оваа теза, не постоел, однооно имал иста 
национална свеет како и окупаторите против кои ее борел?!

Елементарна е научната вистина дека сите историоки на- 
стани, па и појавата и развитокот на нациите, ice случуваат во 
конкретни, мошне сложени и противречни општествено-економ- 
ски и политички услови и одноои. За жал и денес, наместо низ 
објективен приод да се анализираат 0!сеовните општествено- 
економски и политички фактори што биле од решавачко зна- 
чење за развојот на македоноката нација, сведоци оме на так- 
ви квази^научни приоди — кои тежиштето го ставаат врз истрг- 
нати периферни прашања, кои се маргиналеи во одною на основ- 
ните цели, суштината и карактерот на националноослободител- 
ното движенье и на револуционерните борби во Макед01нија, cè 
со цел да се исконструираат божемни аргументи за ставовите 
со кои се негира македонската нација.
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Ваквите и слични ненаучни приоди секогаш сами се дис- 
кредитирале во историјата на научната мисла, зашто недво- 
смислено ги демантирал реалниот живот. Но, нашата историо- 
графија, стоејќи и натаму цврсто и доследно на марксиетич- 
ките позиции, треба уште повеќе да се оспособува за пошироко 
и подлабоко проучување на вкупната национална историја и 
на историјата на работничкото и комунистичкото движење. 
Во тој поглед, Сојузот на комунистите постојано ќе ce анга- 
жира за натамошно развивање на вистинска творечка атмо
сфера, за слободно научно третирање на сите прашања од исто- 
риското минато, од развојот на работничкото движенье на на
шата Партија, за осветлување на историските наетаеи низ 
отворен, конструктивен и аргументиран научен дијалог. Едно- 
времено, Сојузот на комунистите ќе се залага за јакнење на 
марксистичката критика во областа на научното творештво во 
историографијата и енергично ке им се спротивставува на по- 
јавите на субј ективизам, национален романтизам или национа- 
лизам, на танденциите на елитистичко толкување на историјата 
к негирање или потценуванье на револуционерно-класниот ка~ 
рактер на нашата Народ!ноослободителна борба и социјалис- 
тичка револуција и воошпто на сите обиди под фирма на наука 
да се пласираат ненаучни приоди.

За натамошниот разво ј на нашата историографии а извон- 
редно значење има постојаното проширување на кадровската 
база, формирањето на её поголем број млади специјализирани 
научни кадри, развивањето на различии форми на интердисци- 
плинарео проеикнување во сложените историски процеси и 
на тимска работа.

»
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