
СТАТИИ — ПРИЛОЗИ

Владимир БАКАРИЌ:

ПОВРЗАНОСТА HA ПАРТИЈАТА CO MACHTE БЕШЕ ОСНОВА 
ЗА ГОЛЕМАТА ДОВЕРБА НА РАБОТНИТЕ ЛУГЕ ВО ТИТО И 
НАЈГОЛЕМА СИЛА ВО БОРБАТА ЗА НЕЗАВИСНОСТ И САМО- 

СТОЕН ПАТ НА PA3BOJOT

Д рутрки  и друтари,

Неумоливата смрт го оттрш а од нашата средина другарот 
Тито. Го юттргоа по еден необично плоден живот, а сепак речи- 
си среде исклучителна творечка активност на еден работнички 
борец и државник, борец за ослободување на работничката кла- 
са и работните луге, борец за подобри одно си меѓу луѓето, на
родите и државите.

Нема яйкаашо сомневање дека за нашите народи, за на
родите и  народностиге на Јутославија, ова столетие ќе биде 
означено со Титовото име и дека резултатите на неговото де
ло ќе останат трајни.

На оваа наша почва, историјата е одбележана со непре- 
кината борба на народните маси против сощщалното и нацио- 
налеото угнетување, против феудалното поробување и капита- 
листичката ексшгоатација, против завојувачките планови и ин- 
тересните офери, — Тито, предводејќи то нашето револуционер- 
но движење, како иикој пред нею  умееше да ги оокрене и ор- 
гаиизира нашите народи и народности и да ги поведе во реши
телен, победоносен бој за остварување на веконните ослобо- 
дителни стремежи.

Создавањето на цврста социјалистичка заедница на рам- 
ноправни народи и народности, самоуправуваньето на работни
те луте, братството и единството, сопствениот пат на соција- 
листичкиот развој, неврзувањето и друтите толами придобивки 
на нашата ш ци јалистчка револуција се сведоци на големината 
и эначешето на Титовото дело.

* Говор на комеморативната седница на највисоките органа и ор
ганизации на Федерацијата, земен од „Комунист“, вонредно издание од 
7 мај 1980 година с. 2 — 5.

7



Ленин во ова столетие го отвори процесот на побёдата 
на 1социјализмот и социј алистичките револуции во светот и 
стана и остана симбоя на тоа време и тие процеси. Титовото 
дело силоо придонесе за светскиот нродес на социјализмот во 
современи услови. Тито ш  зацрта ооновите на односите меѓу 
ооциј алистичките земји и движења, и ш  покрева процесите на 
создавайте на нови општествени и државни односи во светот. Та
ка неговата дејност ш  мина граничите на Југоолавија, a  тој — 
како личност — влезе меѓу нај светлите ликови на данешнвната 
во светот. Нешвото име е и ќе остане и меѓу ознаките на со- 
времената епоха на човештвото.

Бдна голема епоха во историјата на човештвото во Тито 
најде свој човек, човек кој ja  сфаќал и кој нејзините проблеми 
со тигантска сила ш  водеше кон решавање.

Оттаму нешвиот углед меѓу луѓето и меѓу народните маси 
низ целиот свет, меѓу пријателите и меѓу непријателите.

Простувајќи ce денес и овде физички од него, ние од 
името на сите наши организации, од името на нашите работай 
луге, сакаме да му оддадеме признание и  благодарност за сето 
она што го правел и направил — и над споменот на него цврс- 
то да ветиме дека со сите наши еили ќе продолжиме да одиме 
по патот што тој ни го укажа и за кој не оспособуваше.

Дозволеге ми, друтарки и другари, во најкратки можни 
црти пред вас да го означай неговиот животен пат.

Ослободување од предрасудите на социјалдемократијата 
и прифаќање на она што на работничката класа и го

даде Ленин

Јосип Броз Тито се роди во мај 1892 година во малого се
ло во Хрватско Загорје, во Кумровец. Роден е од татко Хрват 
и мајка Словенка, во сиромашно, прилично многубројно селан- 
ско семејство. Toj факт мошне рано то принуди да го напушти, 
по завршеното основно училиште, своего родно место и  да трг- 
не „во свет по леб“. Учи занает и етанува кваяификуван бравар 
во Сисак, а нотоа тргнува — по обичајот на она време — по 
светот. Ja обиколува Хрватска, Словенија, Австрија, Германија, 
Чехословачка, а уште во 'Сисак во овојата 18-та година се при- 
аклучува кон работничкото движење, а потоа иристапува во Со
три ј алдемократската партија.

Во времето на Првата светока војна, минува низ затвор 
како борец против војната, па бидува ранет и заробел на рус- 
киот фронт. Во текот на заробеништвото им се прикдучува на 
болшевиците во Октомврската револуција и таму се здобива 
со големи револуционерни и, веке би можело да се каже, со 
државнички искуства. Се ослободува од предрасудите на то- 
гашната социјалдемократија и то прифаќа она новото што на
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работничката класа й го даде Ленин. Во прав ред ja  сфаќа 
улогата на раволуционерните маои, вистинските проблеми на 
нивните организации, и новите облици на нивното организира- 
ње во револуционерното движење.

Враќајќи œ  во 1920 година назад во татковината, веднаш 
ое овклучи во работата на тогашната веке создадена Комунис- 
тичка партија на Југослаеија, па работеше на нејзиното орга- 
низирање и во нејзините основни организации. Тука ги минува 
Овето Тројство крај Бјеловар, Кралввица, Смедаревска Па лан
ка итн. Но, уште тука започнува да ое занимава со П0)широ.ките 
проблеми на класата и општеството. Почнува да пишува во 
работничкиот печах, и станува оиндикален функционер, потоа 
влегува во Меаниот комитет на загрепската организация.

Ваквиот развоан пат и му овозможи на Jo сип Броз да ги 
согледа основните слабости на тогашното работничко движење 
во Југославија и нримарните задачи на пролетереката партија 
во борбата за единство на работничката класа и на широките 
народни маои и да сфати дека за тоа прв услов е единството на 
самата Партија, нејзиното израснување во идејно и политички 
единствена борбена 'сила, ослободена од онортунизам и сек- 
таштво, догматизам и фракционерство. Затоа толку решително 
и влезе во борбата за таква иартија на чело на загрепскиот 
работнички фронт за да се заложи, во своего истапување на 
Осмата загрепска месеа партиска конферееција во февруари 
1928, юнака решително за нова концепција на улогата, струк- 
турата, политиката и методот на работа на Комунистичката 
партија на Југоалавија.

Револуционерната дејност на Јосип Броз го пресече но
вого, осмо по ред, апсење на 4 август 1928 и осудата на пет- 
годишна робија во т.н. Бомбашки прюцес. Неговото комунистич- 
ко истапување на судот стана пример како комунистот треба 
да се држи пред класеиот непријател.

Веднаш по из л егувањ ето од робија 1934 година како член 
на Покраинокиот 'комитет на КПЈ за Хрватска, а наскоро потоа 
и член на Политбирото на ЦК КПЈ, Тцто веке тогаш им даде 
огромен придонес на оние нови позитивни промени во дејноста 
на нашата Партија.

Во есента 1936 Тито ja  презеде, во својство на организа- 
циовен секр'етар на Централниот комитет, одговорноста за ра
ботата на Партијата во земјата. Тоа овозможи уште порешител- 
но да се авгажира во опроведувањето на погладите и ставовите 
за кои со години ce эалагаше. Неговите иницијативи на линија 
на внатрешната коноолидација на Партијата и аејзиното пое- 
ф ик асн о хтробиваьье во политичкиот ж и в от во зем јата  н а б р зо  й 
дадоа оилни импулси на целокупната партиска активвост.

Сите ние, тогашни партиоки активисти, брзо ги почувству- 
вавме новите, позитивни тенденции во веатрепартиеки живот и
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дејиоста оа Партијата. Познато е од какВо значење за нашиот 
целокупан подоцнежен развиток беа Титовите погледи врз еаци- 
оналеото -прашање и меѓуеадао!нал(ните односи. Основата на тие 
погледи тој кристално јаоно тогаш ja  даде ео Проглаоот по по
вод Основачкиот конгрес >на КП на Хрватска, цстакнувајќи 
дека меѓу интереоите на работничката клаоа и интереоите на 
нацијата не може да има противречности, дека работничката 
класа !крвно е заинтереаираиа за целоона национална слобода 
на својот и на сите други народи, а оосебво за братство и един
ство на народите на Јутославиј|а.

Во август 1937 година Тито го презеде раководството на 
Партијата.

Во краткиот временоки период што претходеше на новата 
светска војна, азо ко ja  нашата земја стана жртва на фашистич- 
ката агресија, а нашиге народи се најдоа на судбоносна рае- 
крсница, КПЈ под Тјитовото раководство растете во општона-
ционвална сила способна пресудно да влијае оврз нивннот ната- 
мошан историски разео ј.

Посебно треба да се истакне Титовиот визионерски кон
цепт на претстојната југословенска револуција.

Титовите погледи врз патиштата на решавањето на соци- 
јалното и националното праш ате во нашата зам ja  станаа основа 
на концепцијата на Антифашистичкиют народен фронт, юднос- 
но на рдаолуционерно-демократското движење кое во свој кра
ток период спроти својната станув-аше cè повлијателна политич- 
ка сила во земјата. Со тоа наедно беше создадееа -широка со- 
цщаяна оонова на нашата револуција.

Од далекоеежно значење беше сложената и тешка борба 
што Тито во овој период ja  водеше за надминување на кри- 
зата на положбата на нашата Партија во Коминтерната. Од 
таа 'битка Тито излезе со уште поцврсто уверување дека патот 
по кој ja  поводе нашата Партија е еднствено исправен, и дека 
таа за својата политика и акција с одговорна, (пред cè, пред 
својата работничка класа и народот. Во суштинските карак- 
тористики на тој пат, посебно изразе!ни во формирањето на рако
водството на Партијата во земјата, во борбата за нејзина кон- 
оолидација и во нејзината широка политичка платформа, беа 
корените на осамостојувањето на КШ  и на нејзиното конечно 
потпирање врз оопствените сили и можности.

Заради сето тоа природно е што Петтата земока конферен- 
ција на КПЈ, во октомври 1940 во Загреб, ja  одбележа исто- 
риската меѓа во развитокот на нашето р1еволуционерно движе
ние. Нејзините пролрамски став-ови укажуваа на цравците на 
непоаредните подготовки на Партијата, работничката класа и 
народот на Југославија за решителна, судбоносна битка што 
ое прнближуваше.
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Титовата револуционерна визија беше пресуден фактор 
во утврдувањето и реализациј ата на концепцијата и целите 

на народноослободителната борба

Титовата револуционерна низија — беше преоуден фактор 
во утврдувањето и реализацијата на концепцијата и делите на 
народноослободителната борба. Тоа решавачки влијаеше врз 
нејзивата ширина, карактерот, 1суштината и конечшиот исход. 
Титовите миели за општествено-историската содржина на на- 
шата i lap о дноо сл об о дителна борба беа ид си-во д и л ки без кои 
таа не би можела толку успешно да се развива. „Нашата народ- 
ноослободителна борба — пишуваше Тито во 1942 во статија- 
та „Националното прашавые во Југославија во оветлината на 
нарюдноослободителната борба” — не би била толку упорна и 
толку успешна кота народите на Јутоелавија во неа не би гле- 
дале освен победа над фашизмот, победа над юние кои утеегу- 
ваа и се стремат кон ватамошно ушетување на народите на Ју- 
тославија... Зборот народноослободителна борба — би бил са
мо една фраза, па дури и измама, кота тој, покрај општоју- 
гословсноката смисла, ine би имал и  национална смисла за секој 
народ пооебво, т.е. кота тој не би ja  им ал . . .  таа содржина 
нанистина да носи слобода, рамноправност и братство за сите 
народи на Југославија. Во тоа е суштината на народноослобо
дителната борба”.

Така единсгвевата ослободателна борба на народите и на- 
родностите на Југославија од самиот почеток наедно беше и из- 
раз на желбите и стремежите на еекој народ и народност по- 
оебно.

Како командант на Врховниот штаб на Народвооелободи- 
телните партизански одреди на Јушславија, Тито ja разработи 
стратеш јата на оружената борба. Суштината на таа концепци- 
ја  беше во тоа со Партизанска војна народот да се покрене на 
востание и на тој начин да се ооздадат условн за прераанување 
на востанието во оенародна војна. Катешрички ш  отфрли сфа- 
ќањата според кои не требаше да се крева востание, туку 
борбата против окупаторот да се води на ibhbo на дивервии и 
саботажи или герилски трупи и комитски дружини. Историја- 
та му даде право на Тито.

Титовата доктрина на водење на оружената борба прак
тично доводе до појавата на ново, југословенско бојно поле во 
рамките на општите напори на земјите на Антифашистичката 
коалициј а во борбата против силоите на Оската.

Напоредно со првите успенши акции на партизанските 
одреди се ооздаваат оргалите на новата народна власт — наро- 
дноослободителните одбори. Со дејствувањето на националните 
партиски раководства во покренувањето и развивањето на вос-
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танието, со создавањето на главните штабови и национаяните 
раководства на народиоослободителното .движенье на дело се 
решаваше нациоиалното прашање врз основите на рамноправ- 
ност, братство и единство на народите и иародпостите на Јуто-
славија.

Титовата политичка и воена стратеш ја пресудно влијае 
врз текот и побэдовосниот исход на народ но о ел о б одителн ата 
борба и социјалистичката револуција.

Со историските одлуки на Второго заседание на АВНОЈ 
во Јајце ее положени темелите на нова Југославија која ќе ce 
изгради врз федеративна основа. Така народите и вародности- 
те на Југославија иредводени со Тито, во срцето на окупирана 
Европа станаа еуверени господари на сопствената судбина, ста
вајќи !им на знаевье на сите дека 1никој освея нив не може да 
прави било какви планови за иднината на Југославија.

II

Под Титовото раководство, Југоелавија се вивна до ниво 
на независна и самостојна социјалистичка земја

Југославија, под Титовото раководство, од мала и заоста-
ната балканска провинција со ооложба на полуколониј ална 
земја, монета за поткусуруваље во меѓусебните пресметки на 
големите оили, се вивна до ниво на независна и самосвесна 
ооцијалистичка земја, татковина на слободки луге и рамноправ- 
ни народи, со истакиато место и углед во меѓувародната заедни- 
ца, со развисни производили сили, со оилна индустрија и модер
но земјоделство, со внатрешна цврстина и кохезија, чија опш- 
теегоена основа и еуштина ja  сочинува системот на социјалис- 
тичкото самоуцравување.

Во повоениот револуционерен од ваш ата земја мораше 
да оовлада многу внатрешни и надворешни тешкотии. Мошне 
ниската материјалпа основа, наследсна од предвоена Југослави- 
ја, која по тоа беше едва од најзаостанатите земји во Европа, 
a покрај тоа и огромните воени разурнувања, бараа голем ра
ботай ентузијазам и многу самооткажувања на работничката 
класа и на најшироките народни маси за да се ооздаде она 
што девес го имаме.

Со просечна годишна стайка на раст на општествениот 
произвол од околу 6 отсто, во периодот од 1947—1979, Туго- 
славна ее нареди во редот на земјите со најбрз стопански 
подем во светот. Националииот доход по жител во овој пери
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од e зголеман преку четири пати. Тоа овозможи и постојан по» 
раст на животниот стандард на работните луге и натамошен 
материјалш и културан напредок на замјата во целина.

Во целокупниот повоен развој посебно динамично и брзо 
ее развиваше индустријата; лроизводството од париодот од 
1947 до 1979 се зголеми треку 18 пати. И во земјоделството 
се постигнати крупной резултати и мошне значајни промени во 
неговата социјалистичка преобразба. Општествениот сектор на 
земјоделството денеска располага со врвна технологи ja во све
тит.

Имлресивни резултати се постигнати и во другите под- 
рачја на стопанството. Остварено е негово виооко техничко 
технолошко пиво. Југоелавија денес со светот разменува околу 
една третина од општествениот произвол. Радикално е изменета 
структурата на населението. Учеството на земјоделското во 
вкупното население е намалено од околу 75 отсто но војната 
на околу 30 отсто денес. Бројот на вработените повекекратно 
е зголемен. така што денес достигнува околу 5,7 милиони луге. 
Значителио е зголомано образовното, културното и здравстве- 
ното еиво на населението. Со еден збор од основа, се изменети 
условите на живот и работа на лугето.

Сето тоа покажува дека социјалистичка самоуправна Ју- 
гославија, под Титовото раководство, доследно остварувајќи ги 
стремежите и интересите на работничката класа и на најширо- 
ките народной маси, темелно го преобразила својот лик, извр- 
ши длабоки огаптествени, револуционерни преобр;азби и созда- 
де цврета ошптествена и економска основа за натамошен еест- 
ран соријалистички самоуправен развој.

Поврзаноста на Партит ата со масите, фактот дека таа се 
бореше за она што работниот човек го гледаше како сво] инте
рес и за што |и самиот се бореше — беше основа за големата 
доверба на работните луге во Тито и нашето раководство и 
нај голема сила во борбата за независност и самостоен пат на 
развојот.

Тито решително се залагаше за се понемосредно вклучување 
на работниот човек во вршењето на власта

Тито тршуваше од Марксовото сфаќање дека новите оп- 
штествени односи мора да бидат сопствено дело на работнич
ката класа и работните луге. Од друга страна, благовремано 
ш  уочивме опасностите од бирократско изопачување на цен
тр алистичката државна власт. Тоа беше основа за историската 
одлука, наспроти релативно нискиот степей на економската 
развианост и еериозните тешкотии во меѓународната положба
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на земата, веке ©о 1950 година, без одлагање да се воведе 
работничкото самоугфавуеаше, т.е. да се ©оведат и развиваат 
односи кои се вватрешна законитост на социјализмот. Впро
чем, никулците на самоуправувањето се јавија уште ©о ирвите 
денови на нашего оружано ©остание, оообено во работењето 
на еародноюслободителните юдбюри. Во шворот ©о Народного со
брание по повод довесувањето на „Законот за управување со 
државните стопански претпријатија од страна на работните 
колективи“, Тито истакнува дека паролата „Фабриките на ра- 
ботнипите, земј|ага на селаеите“ -ja содржи во себе целата прог- 
рама на содијалистичките односи во нроизводството и дека мо- 
же и мора да се оствари во практиката ако мислиме нависгина 
да изградиме оодајализам.

Предавањето на претприј атијата на управување на работ- 
ниците, се разбира, не може да биде завршен акт во процесот 
на борбата за социјалистички односи, туку тоа, како што ис
такнува Тито претставува ,усамо уште еден чекор понатаму 
кон комунизмот". Т|ито беше свеоен за тоа дека на тој пат ќе 
Mopia да се минува 1низ низа развојни фази, зависни ОД раэво- 
јот на производните сили и соодветните промени ©о оиштестве- 
ното битие како и од меѓународните околности. Беше свеоен 
дека ќе мораме да совладуваме многу тешкотии и ќе водиме 
многу битки против силите што се епротивставуваат на ваквиот 
наш развој. Отаде и понатаму исторрската 1неопходвоет на ор- 
ганизираните сили на соријалистичката евеот и творештво, ме- 
ѓу кои посебна одговорност има Сојузот на кому1нистите.

Новата општествено-ековомска положба на работниот чо- 
век и самоуправувањето на работниците во производството, беа 
основа на револуционерните промени и во политичкиот сис
тем. Имено, и во оваа стала од револуцијата, на работничката 
класа и работнрте луте им е потребна држава, во не како оса- 
мостоева и кюмандувачка сила над работничката класа и ра
ботните луге, туку како држава која одумира, т.е. држава ка- 
ко инструмент на еамоуправувањето и инструмент на зашти- 
тата на тоа самоуправување. Тито решителво се залагаше за 
cè понепосредно вклучување на работниот човек во вршењето 
на ©ласта, од воведувакьето на ооборите на производителите ©о 
собранискиот оитем, изградбата на комуналниот систем до ое- 
гашниот делегатски -систем како еуштина на социјалистичката 
самоуправна демократрја, и ©о поново ©реме беше иницијатор 
на воведувакьето на принципот на колективната работа, одлу- 
чувањехо и одговориоста.

Титова е историоката заслуга за доследното остварување 
на начелото на ваодионалниот суверенитет и рамновправност 
на народите и народностите, републиките и локраините ©о на- 
шага повакенационална заеднвда. Тоа е како што говореше Ти
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то, и юееовата на еатамошното јакнење на братството и един- 
ствюто, ооцщалистичката солидарност и ээдврстуваЕьето иа на- 
шата самоуправна заедница.

Зад нас се веке три децании од развојот на сам оулр авува- 
њето, во кои се извршени длабоки иромени во општестваните 
одноои и постипнати се епохални резултати ово развојот на ма- 
теријалните проиэводни сили на општеството. Со овне иромени, 
како што Тито повеќепати нагласи, работничката клаоа ста- 
еува вледејачка економока. и политичка аила на општеството. 
Со (еден збор, еамоуправувањето во нашите у слови се потврди 
како вистиески пат за ослободување иа трудот, работничката 
клаоа и човекот.

Во толемите придобивки еа  нашего юпштество ш ага и Ти
товата концепција за општоиародеа одбрана и општествека 
самозашшта што извира од општеетвеното бнтие на еашиот 
самоуправен систем, оживотворувајќи ja Марксовата идеја за 
вооружен народ. Таа концепција обезбедува еајш ироко учес- 
тво на народите во подштвувашето и изВ(едувањето на општо- 
народната одбранбена војна — ако таа ни биде наметната — 
се до конечната победа. Во дееешниот свет, чиј мир е изложен 
на многу опаш и искушенија, мораме оо уигге потолеми наоори 
доследно понатаму да ja  развиваме Титовата стратетија за юп- 
штонародна одбрана, тюкму врз темедите што тој ти постави.

Денес кога Тито физички повеќе го нема мегу нас, уште иовеќе 
се истакнува огромното значење на кеговата иницијатива

за колективна работа и одшворност

Во Титовата револуциоеереа стратеш ја, Партијата, однос- 
но Сојузот еа  комунистите, зазема едно од централните (Места. 
Неговото богато револуционерно искуство то зацврсти уверу- 
вањето дека без водечката улова на комунистите не може успе- 
шно да се развива историската самоактивеост на работничката 
клаоа и кајшироките работни мзаси. Без насочувачка дејност 
на револуционерната авангарда, нема (Социјалистичка револу- 
ција. Заради тоа, Тито во сите стали се залага за идејно ји по- 
литички единствена партија, цврсто организирана и борбена 
сила, способна да води револуционерна борба. Тоа е партија 
најцврсто поврзана со работничката клаоа и со работ,ните лу- 
ѓе, со сите демократски и прогреоивни сили.

Неопходноста од постоењето и дејствувањето на таквата 
партија Тито то изведува од карактерот й од цедите на соци- 
јалистичката револуција, ко ja  ее се заврапува со Народноос-
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лободителната борба, τγκγ претставува траон процес, cè до ос- 
тварувањето на нејзините историски цели. За Тито, Сојузот 
на комунистите е пред cè авангарда на р аботничката класа 
ко ja со сета своја активност обезбедува работшщите нависти- 
на да станат историски субјект на општествената преобразба, 
т.е. ослободувањето на работничката класа да биде кејзиво 
СОПСТВ10НЮ дело.

Поаѓајќи од тоа дека дејствувањето на Партијата треба 
да поттикнува творечка иницијатива на најшироките народен 
маои, Тито им придава еајголемо значење на масовните иоли- 
тички организации на народите и младината. Народниот фронт, 
одеосно Ооцијалистичкиот оојуз, Синдикатот, Младинската 
орѕгавизација и другите ошптествени организации еикогаш не 
ги ефаканте како трансмисија на Партијата, туку како органи- 
зацѕија на најшироките маси на народите, кои на то] начин 
непосредно учествуваат во политичкиот и општествениот жи
вот, во политичкото одлучување.

Тито предупредува дека Сојузот !на комунистите ќе може 
да ja остварува својата улога само „ако повеке се вклучува 
во онштествано-политичката активност на работните луге, во 
самоуппавувањето и во неноетедната демократија“, и заради 
тоа „ комунистите со овојата борба треба да дејствуваат како 
'Веатрепша сила на ошптеството“.

Со таквото дејствување Сојузот на комунистите станува 
Партита од нов историски тип, која повеке и не е класична 
партија, туку организацита на комунисти и на комунистичка 
активност, ко] a cè подлабоко се втемелува во онштествените 
текови и cè потесью се поврзува и се соедннува со работнич
ка та класа и со сите работни луге, на историскиот пат во оду- 
мир ањето на оекоја партиска политичка практика.

Овде би оакал да додадам дека на Оамиот конгрес на Со- 
јузот на синдикатите Тито покреиа иншдщатива, и натаму и 
уште по доел одно, да се развив а принципот на колективната ра
бота и одговорност во раководствата на општествеио-политич- 
ките организации, во делегатските ообранија, во државеите и 
во оамоуправните органи. Toj јасно вели дека на тој начин на 
работа нам нё обврзува самзиот самоуправен систем и дека 
спроведувањето на работата на сите тие органи, ќе го онавоз- 
молей покажувањето на лидерските и друште сличен амбиции 
на ПЮ0ДИНЦИ, работата ќе ja  направи поефикаона, а опросите 
меѓу луѓето подобри и похумани.

Денес, кога Тито физички веке го нема меѓу нас, уште 
повеке се истакнува огромного значење на оваа негоова инициа
тива за складниот и стабилен развој на нашата општествана
заедница.
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Тиховото дело е вткаено во перспективата на изградбата 
на демократски, политички и економски односи во светот

Исклучитедно големо е Титовото дело на подрачјето на 
меѓународните односи. Тоа е нераздвоен дел од најнапредните 
општествени, политички и идејни движења во нашиов век — 
еоохата на социјалистичките и националноослободителните ре- 
волуции, епохата на соци ј ализмот како светски процес. Титови- 
те концепции и Титовите акции, на чело на Ооциј алистичка Ју- 
гославија и на еаш ата Партија, во тие деижења дадоа неиз- 
бришлив нечат. Идејниот и нолитичкиот концепт на нашите од- 
носи со друтите народи, донес и за во идейна, нашата суштин- 
ска и трајна поврзаност со продресивните стремежи и ослобо- 
дителните нроцеси во светот — се историска Титова заслуга.

Силата на Титовата концепцша на мегународната поли
тика лежи во неговото длабоко разбирање на историската еио- 
ха во ко ja  оетовна тендвнција претставува процеоот на осло- 
бодувањето на експлоатираните класи и иоробените народи, 
како и ооздавањето на демократски односи меѓу народите и 
државите. И второ: во длабокото уверување дека борбата за 
национално и соци^ално ослободување на нашите народи, за 
еезависност и сигурност на нашата земја, е најтесео поврза- 
на, со борбата за слобода и еезависност на сите народа и  зем- 
ји, за мир и општествен напредок наоекаде во светот.

Како што во нашата земја Титовото дело ja  отвори пер
спективата на новиот тип на демократија, т.е. социјалистичка 
самоотгоавна демократща, така и на мегународен план нетовата 
самюттаегорна борба е најдлабоко вткаена во парснективата на 
изградбата на демокпатските политички и економски односи 
во светот. HeMv му беше туго отстапувашетю пред меѓународно- 
то насилство. Тито го одликуваше неиоколеблива верба во си- 
лата на работайте маси и народи, во нивната волја да бидат 
независни и слободни, современо да ти остваруваат своите 
животни, социјални и нациоеални интереси. Toj длабоко ja 
сфаќаше законитоета дека борбата против империј ализмот, 
против секој облик на потчинување на народите, против хеге- 
монизмот и иолитиката на сила, за мир и мирољубива коегзи- 
стенција, за активна и рамноправна мегународна ооработка, 
заедно ш  прави текст на светскиот тапредок на мегународни- 
tć односи и го претставува првиот услов за нивното менување 
во миролюбива и демократски правец. Toj офаќаше дека вис- 
тински револуционерните сиди мораат да бидат споообни и да 
мислат и да дејствуваат во името на целата на тој жив и един
ствен тек на светскиот напредок, па со тоа и на сопствениот.
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Ишаку мораат да останат оковани »о опортунизмот и прагматиз- 
мот, или изолирани во секташтво или ултрарадикализам.

Заради тоа, ооновните цели и иринципи на нашата меѓу- 
народна политика, за кои ее бореше Тито, одговараат не салю 
на интересите на нашите народи, туку и на најшироките сили 
на лшрот, демократыј ата и општествениот напредок, Тито цвре- 
то веруваше дека само активного и сестраното ангажиратье 
на Југославија и на СКЈ во меѓународните однюси то трасира 
патот за обезбедување на ваш ата независност и за најповолни- 
те меѓувародни услови за слободен развој на нашего ©пштес- 
гво. Зададите на нашего револуционерно движење и на нашата 
земја тој секогаш га оогледуваше во светлината на целината 
на меѓународните збидушатьа во да!дениот миг, и во оотовните 
исгориски тенденции на современиот свет. Неговиот државыи- 
чки реализам во светската политика е оргаески дел од неговю- 
то визионерство.

Титовата визија на светската политика израснуваше од 
неговото богато револуционерно, воено и повоено искуство. 
Ynrre во текот на Втората светска војна — спротивставувајќи 
се на дело на оолш иката на интереони сфери — тој одш ра 
историска улога во борбата за зачувување на националниот 
вдентитет на нашите народи и народности, односео државниот 
идецтите на иавекенационалната ооцијалистичка Јутославија 
што се раѓаше во револуцијата.

Изградувајќи ш  рамноправните односи меѓу народите и 
иародностите на нашата земја врз основите на паролата „брат
ство и единство", тој, со иста доследност, се бореше и за рамно- 
правни меѓународни односи, градејќи ja  концепцијата на една 
ироиреоивна светска политика, ко ja  подоцна ке стане алтернати- 
ва на политиката на блоковеката поделеност и  заканувањата 
на нуклеарното еамоуништување на човештвото. Неговото оп- 
ределување за неврзаност израснуваше од сознанието дека бло- 
ковската иоделба не дава можноет за прогресивно решавање 
на ошптествените и подитичките спротивности на современиот 
свет и не ja  отвора перспективата за демократизација на меѓу- 
народните економоки и полшички односи.

П лодовитее на Т итовите „Патишта на мирот“

Во трагањето за можностите и во акциј ата за оживотво- 
рувахье на таквата концепција, Тито ке се оретне со многу 
државници, мету нив ќе најде многу истомисленици. Така, во 
текот на 50-тите тодини тој aie презема многу „патишта на 
мирот“, во чии рамки — со Нехру, Насер, Сукарно, Нкрумах 
и со друга ќе биде покрената далекусежната иницијатива за 
меѓународното собирање на вонблоковските земји, како одорад-
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на и политичка сила ко ja  може успешно да й се спротивстави 
на политиката на сила. Така, политиката на неврзаноста ќе се 
развива и ке се конретизира врз незапирливите стремежи на 
народите да остварат целосна национална слобода и свое нео- 
туѓиво право на општествен развој според еопствениот избор, 
наместо да бидат економски и политички приврзок на свет- 
ските сили.

Тито лично ке учествува на сите конференции на шефови- 
те на држави или влади на неврэаните замји. Ке одиопра огром
на непосредна улога во развојот на подитичката и економската 
платформа и во организационото обликување на движењето 
на неврзаноста — во неговото израснување во светско движе
нье за демократизација на меѓународните политички и економ
ски одно си, в о зацврстувањето и јакнењето на неговото един
ство и акционата соособност. Титовата државничка мудрост 
се покажа во неговиот придонес и во личното ангажирање 
и во напорите -оваа политика да се зацврсти и да пи развие 
своите темелни принципи, да не подлеше на надворешните 
притисоци или на некой краткорочни интереси или тенденции 
кои, објективно, би мюжеле да ja  затворат преспективата, по
литиката на неврзаноста да стане и да остане автономен фак
тор на современите меѓународни односи, што ш  изразува оп- 
штнте пропресивои стремежи на човештвото во тие 1односи.

Политиката на неврзаноста во Титовата визија не значи 
само спротивставување на глобалната блоковска поделеност 
на светот; во неа е содржано барањето за унапредување на 
соработката и разбирањето со сите земји, врз основите на прин- 
ципите на мирољубивата коегзиетенција, политичката и еко
номската рамноправност. Заради тоа, таа е позитивна поли- 
тичка платформа на можниот и историски неизбежниот процес 
на надминување на блоковската подделаност во интерес на чо
вештвото како целина,

Тоа — за Тито и за нас — е политика која суштествано при- 
донесува за создавањето на меѓународни услови за општествен 
еапредок во секоја одделна земја. Стремејќи се кон надмину- 
вање на меѓународните економски и политички односи, созда- 
дени во епохата на капитализмот, таа ja  ооврзува борбата за 
национално ослободување ц незавионост со борбата за опш
тествен напредок. Со тоа, таа е чинител на социјализмот како 
светски процес. _

Во својот долг живот на ревюлуционар, овој борец за мир 
и рамноправна меѓународна соработка водеше многу судбо- 
носни битки за заштитата на нашето право да живееме како 
слободни луге и независни народи. Toj самиот како такви ги
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сметаше особеио — нашата Народнооагободителна борба и би- 
тката за правилни одвоси меѓу сочиј алистичките земји. Исто- 
ријата, и во едниот и во друшот случај, во полна мерка му да- 
де право. Одамна, на пример, стана неоспорно дека одлуката 
на Тито и на Партијата bio оваа втора битка имаше историско 
вначење не само эа везависниот и ооциј алистичкиот развој на 
вашата земја, туку и за јакнењето и напредокот на социјализ- 
мот во светот.

Вредноста на идеологиите и обличите на социјалистичката 
изградба се проверува во општествената практика

Приеципите формулирани во Белградската декларанта во 
1955 година и во Московоката изјава во 1956 година имаат трај- 
но и  пошироко значење за развојот на новите, рамвоправни од- 
носи меѓу социјалистичките земји и  меѓу комуниствчките пар
тии.

Поаѓајќи од оцената дека ооцијализмот донес е светски 
процес, што го карактеризира големата разноличност на патиш- 
тата, обличите и носителите, Тито упорно ее залагаше за раз- 
вивање на рамнопранни одкоои во работннчкото движен>е. 
Потшграјќи се врз Маркеовото и Лениновото дело, истакнува- 
ше дека исправноста и прогресивноста на една идеолош ја или 
определени обличи на оочијалистичката изградба эавиш  един- 
ствено од животната сила р  рровереноста на таа идеолошја 
во општествената практика. Оттаму, за нас суштинско значење 
има одгаворноста на секое движење пред својата работничка 
класа и народ, нетовото право оамостојно да ja  определува сво- 
јата стратетија и тактика на борбата за оочијализам, овојата 
внатрешна и нвдворешна политика.

Тито беше длабоко уверен дека единствен© врз тие осно- 
ви можат успешно да се надминат сите противречности и еудру- 
ван>а во односите меѓу сочиј алистичките земји и мету кому- 
нистичките партии. Доследво се бореше за универзалност на 
принципите на активната мирољубива коегзистешдаја, сфаќајќи 
ja  таа политика како темелен фактор не само за обезбедување 
на светокиот мир, туку и за нови пробиви и можности за раз- 
soj на социјализмот во оветот. Toj им ое спротивставуваше на 
сите идеи и настојувања еочијализмот да се шири по пат на 
војна, било да се во прашање теориите за освојување на власта 
со помошта на светска војна, било обидите за наметнуваше 
на туги примери.
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Тито даде нелроцеялив придонес во борбата на народите 
да ее надминат тендеетщите и практиката на војна и домина-
ција, а  пред cè да се обезбедн стриктво почитување на сувере- 
носта, независноста, интегритетот и рамноправноота на сите 
државя. Неумюрно ее залагаше за меѓународно спогодување и 
решавање на сите снорови и кризи по миролюбив пат, за от- 
странување на изворите за меѓународна нестабилност, како што 
ее вооружувањето или пробяемиге на развојот на недоволно 
развисните земји, за воспоставување на нов светски ековомски 
поредок. Беше уверен дека во тоа мораат да се авгажираат 
сиге земји и сите прогресивни и демократией политички |и оп- 
штествени сиди во светот. Во попуштањето на мегународната 
затегнатост, во денешни услови, Тито го гледаше единствениот 
пат за јакнење на мирот, соработката и 1Сигурноста и важната 
претпоставка за побрз општествен напредок на народите, по- 
себно нагласувајќи дека тоа не смее да се сведува врз уредува- 
шето на односите меѓу блоковите, туку дека мора да се прет
вори во универзален, светски процес.

И денес, во услови на тешко влошување на меѓународиа- 
та ситуација, до евојот последен час, Тито предупредуваше де
ка тоа влошување мора да се запре, дека решенија не можат 
да се најдат во блоковскнот натпревар, во трката во вооружу- 
вањето, во политиката на сила и во иродлаб очувањето на ме- 
гувародната недоверба; дека единствениот пат е во целосеото 
почитување на начелата на мирољубивата коегзнстенција во 
односите мету сите земји, во прешворувањето, спогодувањето и 
јакнењето на рамнонравната соработка.

Благодарејќи на надворешната политика што ja  водевме 
под Титово раководство, разнивме пријатедски односи ре
чной со сите земји, почнувајќи од напште соседи па cè до гояе- 
мјите сили. Силата на Титовата историока личност, на неговиот 
револуционеран самопрегор и  на држаиничката далекувидост 
суштествеео прядонесоа за големиот меѓународен углед на Ју- 
гославија и на СКЈ. Тито и Југославија се едно. И во најодда- 
лечените краишта на светот, при опомнувањето на нашата зем- 
ja, луѓето го иэговараат нешвото име.

Титовото дело е еуштествен чинител за стабилната меѓу- 
народна положба, независноста и сигурноста на нашата земја, 
денес и во иднина. Тоа е трајната основа за однооите на СФРЈ 
й СКЈ спрема светот. Во продолжувашето На Титовата полити
ка и на мегунарюден план, работничката класа, работните лу- 
ѓе, народите и народностите на Југославија го гледаат единст
вениот можен избор за вас. Toj свој избор ние ренштелно ќе 
го браниме со сите средства на суверена земја и независна ре- 
волуција.

21



Sr * *

Легенда на историјата

Уште за ©реме на животот легенда, Тито сета мииува ©о 
ле1гееда на историјата, меѓу нејзините врвови.

Заминувајќи од нас, ни ш  остава »о наследство своето 
грандиозно револуционерно дело со кое сите ние, сите наши 
работни луге, сите народи и народности на оваа свободна и 
горда земја, сраснавме во гранитно единство што повеќе со ни- 
што не може да се разниша.

Во тоа големо дело и лежи гаравцијата на нашата идни- 
на. А тоа е пак Тито и сето она што то но1дразбираме под тоа 
име: братство и единство, социјалистичкото самоуправување, 
нашата слобода |и независност, цврстата солидарност со ш ли
те на мирот и човечкиот нанредок во светот.

Нека ми биде дозволено во овој час, тежок за сите нас, 
да ве потсетам на Титовите зборови кои како завет ни ги уиа- 
ти од трибината на Единаесеттиот конгрес на СКЈ:

„Социјалистичка, самоуправна и неврзана Југославија оима 
цврсти и трајни темели, сягур1ни потпори на својата иднина.

Оплата на Јутославија е во херојството и во цврстината 
на нејзините народи я  народности, што се калеа низ историја- 
та и  ja  издржаа пробата во најголемите искушенија на голе- 
мата ослободителва војна.

Силата е во нивеото единство и во свеста дека тоа един
ство во денешниот свет — во кој уште ш лата не отстапила 
пред разумот — е услов не само на просперитетот, туку и на 
голиот опстанок. Силата е во идеите што иё вдахновуваат и во 
целите за кои се бориме.

Оплата е во работничката класа и во нејзината решавачка 
улога во општеството, во нашите работни луге, кои, иако уште 
не се лишени од многу тешкотии и откажуваньа, оекој ден има- 
ат сё повеќе и живеат сё подобро.

Силата е во нашата млада генерација која ги прифати 
придобивките на револуцијата како свои и ко ja  знае дека зад 
себе или иодолг период од работа и живот во слобода и во мир, 
отколку било која претходна геверација на оваа почва.

Силата е во ооцијалистичкиот самоуправен систем кој на 
нашиот човек му дава свободно и суверено да решава за сво- 
јот труд и за неговите резултати, кој го штити од експлоати- 
рање и насилство, од сё што го спречува сестраниот развој на 
слободната човечка личност.

Силата е во широкиот фронт на организираните соција- 
листички сили, на чело со Сојузот на комунистите, авангардата
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не само по идејното определување и  богатого ршолуцйонерно 
искуетво, туку и  по способноста да ги осветлува иатиштата и 
перспектииите на натамошниот развиток .

Силата е во општонародвата одбрана чија ударна мок ja  
претставува Југослованската народна армија во кој а на един
ствен начин ее проткајуваат ндејнотморалната цврстина, бор- 
бената оодособееоет и совреманата онремеоост.

Силата е во нашата независност и  во неврзаната полити
ка, во тоа и со најголемите да разговараме како рамен со ра
мен, на рамнолравна основа да ооработуваме речиси со сите 
земји на светот.

Оплата е во високиот углед на социјалистичка и неврзана 
Југославија, во мнагубројните пријатели ширум светот, во по- 
зицијата канва што малку окоја земја ja  има ооздадено но ме-
ѓувародвите односи.

Заради тоа ние со ведрнна и оптимизам шедаме во утре- 
шнината“.

Ти блаюдариме, другар Тито, за наследството што ни го 
остани. Ке го чуваме како зеницата од aaoiero око.

Ти благодариме што нашего ршолуциоверно движење го 
оспособи и натаму смело да ©слободува простори за човечкиот 
напредок. Нека ти е слава и  благодарноет, оекогаш наш, дру
гар Тито!
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