
Христо Авдоооов ПОЛЈАНСКИ

ГОЛЕМОТО ДЕЛО НА Т И T О

Денеска го одржуваме наj трогателниот историски час пое- 
ветен за најболниот миг во нашата современа историја:*

На 4 мај, на тој убав пролетев, неделен ден, во шпладнев- 
ните чаоови престана да бие благородного, исклучнтелно храбро 
срце на Зосип Броз Тито, водачот на j у гослованеките народи и 
народности, предводникот и орвенецот еа  југооловенската работ- 
ничка класа, создателот на содиj алистичка самоуправна Јуш- 
славила, великаеот на мегуеароднюто пролетерско движење, идеј- 
еизот вд1ах!нЮ1вител и протаго!нист еа  ееврзаеото движете, пре- 
вю1СХюд]виот двигател вю современата иоторија на човештвото.

Овој забалежителан момент ќе остави 1Н1еизбр!ишливи вра
ги во историјата. Зошто од историската сцена замена блатород- 
ниот чоовек и хуманиотот, знаменосецот на слободата, вљубени- 
KiOT во поереќната иднина на сите луге -во светют. За југосло- 
венските народи и народности oiBoj ден е судбоноеан. Во нею, 
како траен лајтмотив, е вградена гранитната зграда на соција- 
листичкото самоуправно' општество, изградено! низ многу брод
ни Сциди и Харибди, низ величествееата Народна и Ооцијалис- 
тичка револуција. Низ .неа е вовлечена и нејзината неизбежна 
интереацианалеа дим1шзија: Титовото епохалео дело кое уште 
во 1937, 1941, 1948, 1950 и аво 1961 година ги премина рамките 
на j ушс люванзската проютрана историја и го вложи својот ве
ковая долг за поубава утрешнина на работничката класа, на 
работните луѓе, на народите од целиот свет.

На четврти мај ирестана да ми1сли најголемиот југословен- 
ски и современиот светски мислител и ревюлуциоеер: Јосип 
Броз Тито. За борбеяиот j у гоеловански, а и за светскиот про
летариат — юваа голема загуба е .ненадоместлива, таа остави 
еапроцанети, стојеоани и светли патишта на прогресот.

Како плто Карл Маркс го откри законот за развитокот на 
чзовечката историја и како што Владимир' Илич Ленин со бурев^

* Часот е одржан пред студентите и вработените на Филозофс- 
кнот и Филолошкиот факултет во Скопје на 7 мај 1980 година.
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есничка сила смело ja отвори социjалистичката епоха, така Jo- 
сип Броз Тито достоинств он о то понесе факелот на југосло- 
венската народна и социјалистичка револуција и ги втисна во 
современиот свет добродетелите на самоуправниот социјализам, 
за да станат сопстваност на човештвото. Овој прометејски коп- 
неж настојчиво ja распрсиа големата вистина за поубавата ид- 
нина на човештвото, творечки ja осмисли големата Марксова 
визија за светлата утрешниыа.

На 4 мај четирите букви што се вткајуваат во Титовото 
светло име го поминаа светот од Калифорнија до далечна Ko
paj а, од нсрвешките фјордови до африканските жешки предели. 
Одгласот со метеорска сила ja раэнесе тажната вест за голе
мата загуба на човекот кој ja вплотуваше во себе југословен- 
ската револуција, кој со настојчива пооветеност ja отелотвору- 
ваше слободата и социјализмот. Неговото име беше слободата. 
Уште повеке тој беше созвездие на сите врамшьа, како што за
п и та  еден публицист. Евидентно, вонредна фигура на сите ве- 
кови што го намети и што ке то намети човештвото.

1.

РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА и теоретската творечка мисла на 
Јосип Броз Тито беше многустрана, вонредно актуелна. Таа бе
ше свртека кон големите предизвици на нашата современост. 
Таа беше доследно марксистичка, превосходно револуционерна. 
Зошто тој цели шест децении стоеше пред прагот, пред портите 
на историјата. Таа епоха ш  зрачеше како искра за да се вивне 
тој низ светлините на ыашево време. Оттука тој, кепоколебливо 
се определи за револуцијата. Врз неа тој ja градеше својата 
ксториска концепција. Категоричен беше во максимата: „Во ре- 
водуцијата народите обично се наоѓаат самите себе, ja запозна- 
ваат својата вредност, ш  запознаваат своите творечки снага. 
Во револуцијата народите се подмладуваат, се преобразуваат, 
се будат од зачмаеноста и тогаш со својот револуционерен по
лет развиваат таква творечка енергија и за кратко време соз- 
даваат такви дела, што не можат да се замислат во старото 
преживеано општество. Според тоа, револуцијата во развитокот 
на општеството е движечка сила, ко ja го покренува понапред 
човечкото општество во оној момент кота стариот облик веќе се 
покажал кеможен, кога се покажал како сопирачка на прогре- 
сот. Според тоа, преку револуцијата напредните снаги на опш
теството остваруваат повисок, поправеден облик на ошптестве- 
ното уредување.“ Од оваа суштински определена концепција ja 
започна Јосип Броз својата творечка и револуционерна, историс- 
ка улога во историјата на работничката класа, во историјата
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на народите и народностите на Југославија. Toj него® устрем 
ги премина граничите, влијаеше со своего· воздејство врз рента- 
вањето на актуелните проблеми на нашата современост.

Историската улога на Тито е својствено поврзана оо раз- 
витокот на југословенското работничко движенье, со историс- 
киот потфат да создаде револуционерна, марксиотичка партија: 
единствена Комунистичка партија на Југославија. Toj негов 
смел чекор започнал во 1928 година, нога бил избран за секре- 
тар на месниот комитет во Загреб. Тогаш, тој со Ленинска дос- 
ледност започнал да ja изградува својата, Титова револуцио
нерна стратегија и тактика. Toj негов полег се смета за негов 
значаен, а воедно прв Титов марксиотички деби. Оваа иегова 
одлучна акциј/а ja опфати сета натамошна историја на Парти- 
јата. Но, тој негов револунионерно-марксистички концепт иоде- 
тално се реализира дури по една деценија: во судбоносната 
1937 година. Тогаш другарот Тито доаѓа на чело* на Комуние- 
тичката партија на Југоелавија. Тоа претставува историско, ре- 
волуционерно дело. Со тоа започнува најпрееудната, а во исто 
време и најдраматична, творечка и плодоносна стала во истори- 
јата на Партијата, ко*ja се изгради како авангарда на работнич- 
ката класа и како предводаик во современата историја на наро
дите и на народностите на Југославија. Со неа се достигна вр- 
вен дострел во нераскинливиот континуитет од развојот на Ко- 
мувистичиата партија на Југославија како партија од ленински 
тип, чијптто современ пат монолитно е поврзан со личноста на 
Јосип Броз. На оваа современа партија тој й даде свойствен пе- 
чат со нгго ja реализира својата прогресивна визита за нејзино- 
то најдоследно и принципиелно втиснување во широките работ
нички маси, за исполнување на иогориските задачи во народна- 
та и социјалистичката револуција и за најквалитетш> вграду- 
вање на сета неизмерна револуционерна иницијатива во соци- 
јалистичката и во самоуправната преобразба што претставува 
на ј доел еден пробив кон светлините на современата Титова епоха.

Доаѓањето на другарот Тито на чело на Комунистичката 
партита на Југославија има епохално значенье. Како марксист 
и како револуционер, тој пристани со реализам во анализата 
на мегународната и на конкретната ситуација во земјата. Toj 
ja канализира натамопшата револуционерна дејност на Парти- 
јата, оспособувајќи ja за големите подвизи што ги постигна 
подоцна. Овој неизмерен творечки удел и настојчивост во из- 
градбата на Комунистичката партија на Југославија, во форму- 
лирањето на нејзината политичка стратеги ja и тактика Jo сип 
Броз Тито вака го означува: „ . . .  Ние работевме интензивно 
да ja портштвиме нашата Партија за шлемите настани што прет- 
отоеја, а знаевме дека еден ден ќе дојде редот и на Југослави- 
ја. И ние. навистина за тие двечгри години извршивме огромна

5 Историја
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работа . . .  Тоа е цела историја“ — завршува Тито, за да додаде 
дека во „ . . .  револуционерната борба на комунистите на Југо- 
славија е карактерисгшчна постојаната поврзаност на нашего 
движенье со м еѓународн ата ревояуционерна борба, со манифес- 
тирање на интернационализмот и со манифестирање на долгот 
кон меѓународната солидарност.“ Оваа мошне вредносна Титова 
оцана и  карактеристика за метународниот аспект во дејствува- 
њето на Комунистичката партија на Југоелавија, под неговото 
раководство од триесет и седмата наваму, најсодржајно и Haj- 
верно го оиределува нејзиното истюриско значење. Со овој пре
восходно епохаден и  грандиозен акт, Титовюто име ш  премина 
границиге.

Како што Владимир Илич Ленин со точност го избра исто-' 
рискиот момент за почнуваиье на големата Оютомвриска соци- 
јалистичка реиолуција, така и Тито, предводејќи ja  Комунистич
ката партија на Јушславија, го уточни времето за отпочнување 
на југоеловенската народна и социјалистичка револуција. При- 
тоа, тој поаѓаше од Лениновиот принцип дека „Колебливоста 
во акцијата е исто што и смртта“. Энаеше исто така дека: „Во 
револуциоеереиог момент е многу тешко да се стишат наста- 
ните.“ (В. И. Ленин). Но неиокояеблиио и ©длучно ja  водеше 
Народноослободителната борба, јуришајќи кон небото. Затоа 
и кота правеше синтеза на тој победоносен чин, noj заклучу- 
ваше: „Комунистичката партија на Југославија го дигна своего 
револуционерно энаме и ja  поведе работничката класа, работа 
ните маеи, народите и народностите во победовосната Народно- 
ослободителна војна и социјалистичката револуција. Со тоа на 
дело чесво го изврпш својот револуционерен и интернациона
лен долг“. Но оваа реоолуција, носеше во себе овоја сопствена 
автентичност. Таа беше, според другарот Тито, „ . . .  една специ
фична револуција за ©стварувавье на научните мисли на Маркс, 
Егагелс и  Ленин, специфичен настан во историјата на човештво- 
то на нешвиот пат во- подобрата и во посреќната идника.“ 
Значаен аспект на тој интернационален долг се еостоеше во 
непобитаиют историски факт дека југословенската народна 
револуција, по својот масштаб, по размерите на своего дејотву- 
вавье, по слободољубивите повеви што ги носеше низ поробе- 
ната Европа, беше значаен фактор во антихитлеровската коали- 
ција. Освен тоа, таа, на чело со предводничкиот факел што го 
носеше храбрата Титова личност, служеше како светол пример, 
како зяаме и патоказ во- евр опекою движење на отпорот. Си 
спомнуваат то-гашните ев-ропски борци дека но најтешките мо- 
менти храбро и куражно го шепотеле Титоиото име, кој ги храб
рел и поттикнувал во борбата против фашизмот и нацизмот. 
Дури и Артур Милер со вюсхит ja следел Титовата храброот. 
Toj вели: „Секогаш во веониците, секој ден, најнапред ги сле
де® вестиге за тоа што било со партизаните на маршалот Тито.“
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Haj крупна Титова иницијатива, која одиграла пресудна ис- 
ториска улога во развитокот на Нарюдноослободителното вое- 
тание и во Социјалиотичката револуција на Југославија прет- 
ставува создавањето на АВНОЈ, југослоееескиот „партизански 
парламент“, ошптовационално и општопартиеко политично прет- 
ставништво на Народноослободителната борба во Југославија, 
еајвиеок орган на народната власт во Југославија, почеток на 
југословенската државност, на нова Југославија. Одлуките на 
АВНОЈ Тито га означува за „ . . .  најважни одлуки кои секогаш 
во нашата историја ќе се сметаат за круна на оние напори и 
успеси кои га постигнавме во една нееднаква, натчовечка борба 
со многубројните непријатели.“

Највиоок дострел Титовата исторйска иницијатива и уло
га добива во аодијалистичката револуција. Toj иегов епохален 
удел Едвард Кардељ вака го определува: Toj лично беше „ . . .  
снажво поврзан со работайте маои, тој, благодарејќи на својот 
извонреден талевт и знаење, беше во состојба на комуниотите 
и на другите работай луѓе непрестајно да им открива нови перс- 
пективи на борбата и на општественото создавање и да влијае 
на огпптествената овеет и на акцијата на лугето во сите области 
на општеств^ениют живот.“ „ . . .  Резултатите на социјалистич- 
ката изградба во текот на двете децении и повеќе покажуваат 
дека Титовата концепција за улогата и политиката на Партија- 
та како партија на маоите и како огранизирана водечка идејно 
политика свест на тие ляаси доби нова потврда и ново оства- 
рување и во новите општествени услови ..

Големиот Титов придонес револудионерно и длабоко содр- 
жајно се изрази и во крупната одлука за историското спротив- 
ставување на Информбирото. Еден Титов биограф за тој исто- 
риски чин вели дека во тој чин „ . . .  се покажа ликот на Тито, 
ликот на човекот што ги направи ирвите чекори на врвицата 
која води во повисокжге облици на односите меѓу лугето.“ Toj 
епохален чин имаше одраз не само во внатрешниот југословен- 
ски развој туку изврши значај но влијание во многу поширо- 
ки размери на мегунарюдните односи, а посебно во работничко- 
то движење (Е. Кардељ).

Овој Титов исполински пркосен отпор најпластично го има 
резимираео Мирослав Крлежа: „Да се најдете во 1948 година 
на ударот на ураганот кој се оруши над Тито и на целиот ЦК 
на КШ  и да се истрае (опстане) на таа бура достоинствено и 
гордо и смело, не беше мала работа. Можеби би било претерано 
да се каже дека работата ќе се развиеше во друг правец, ако 
не беше Тито, бидејќи тој во тој драматичен судбоносен момент 
беше опкружен со фаланга свои лојални и предани соработни- 
ци, но сен со едноАушната симпатија на целата Партија и на си
те ваши народи, но без сомнение дека појавите на десталини- 
зацијата, на коегзистенцијата, на мегународдата човекољубива
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борба за светскиот мир, за политиката на вонблоковските земји 
и така натаму се врзани 3ia неговата лична инициатива токму 
така, како што неговата лична инициатива беше врзана со ре- 
золуцијата на загрепската меона партиска организација од фе- 
вруари 1928, ко ja во историјата на нашего движење претставува 
историски датум и пресвртница. Од тој ден Тито се упати по 
својата историска патека, а негоавиот пат се претвори во важна 
појаоза на меѓуеародни и во меѓуконтинентални историски 
рамки.“

Извонредната Титова иницијатива доаѓа до иајвиден из- 
раз во историското решение да се премине од државео-сопстве- 
нички централизам кон рабютничко самоуправување. Големо е 
значењето на оваа одлука. Е. Кардел» смета дека тој чин кон 
самоуправувањето „ . . .  одигра пресудна улога не само во раз- 
витокот на нашего социјалистичко ошптество, туку гвосебно и 
во неоповото ослободување од опасноста за разни деформации ка- 
рактеристични за системот на бирократскиот централизам, а 
истовремено изврши значај но влијание и врз движењата во со- 
времената идеологи]а, во политиката и во праксата на соција- 
лизмот воопшто.“

Исклучителна Титова инициатива е и неговата концепци- 
ja  за неврзаноста. Певрзаноста претставува Титове дело. Значе- 
гьето на оова совремеио прогресивно движење на народите са- 
миот Тито, во говорот во Коломбо, вака го HMia образложено: 
„Неврзаноста денес навис'тина стана светска политика зашто трг- 
нува од интегралните интереси на светот и се залага за универ- 
за-лни решенија озо условите кога идеолошките и многу други 
поделби cè уште се реалноет. . . .  Политиката на неврзаноста 
се бори за нови односи меѓу земјите, со целосно почитување на 
самостјноста, неззвисноста и рамнонравноста на секоја земја.“

2.

Далекосежно историско значење и вредност има Титови- 
от придонес во теоријата и во практиката на националното 
прашање и во односите меѓу народите. Go тоа тој стана симбол 
во правилното решавање на националното прашање во совре- 
мената историја на мегународните односи и на социј алкзмот. 
Во врска оо тоа, мошне стојносни се Титовите искажувања за 
македонскиот народ, за развојот на македонската нација. Со 
тоа тој стана симбол на македонската националеа слобода. Всу- 
шност, сета револуционерна активност на Тито е еврзана со 
разБојот на работничкото и комуыистичкото движенье во Маке- 
донија.

Во „Собраните дела“ на Тито, кои претставуваат ыепресу- 
шен извор на неговото богато револуционерно и теоретско де-
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ло, ce среќаваме со Титовиот неиосреден интерес за Македони- 
ja, за Македонците за македонската револуционерна и иартиска 
дејност. Уште во 1928 година, во еден проглас, тој ja  нашасува 
денационализаторската политика спроведувана над македонски- 
от народ. Во следните години, оообено од 1934 година наваму, 
неговиот интерес уште вовеќе се зголемува и се ориентира кон 
заиознавањето со партиоката работа во Македонија. Во текот 
на подготовките за IV конфаренција на КШ, во 1934 година тој 
прави консултации за создавање на комунистички партии на 
Хрватска, Оловенија и Македонија во рамките на единствееа 
КШ. Во познатото „Пиомо за Србија“ од ноември 1936 година, 
во тезите за создавање на широк Народен фронт, Тито се залага 
„ .. да дојде до иэраз решеноста дека нравото на самоопределу- 
вањето ќе се почитува. Не само правото на Орбите, Хрватите и 
Словевците туку и на Македонците и на Црногорците.. . “ Во 
статијата за Народниот фронт од 1938 година го жонстатира 
формирашето на овој ошнтонароден организам и во Македо- 
нија.

Во одна друга статија од 1939 година, тој ja  набележува фа- 
шистичката опасност што се надвиснала и над Македонија. Во 
статиите што ш  објавува во 1940 и во 1941 година видно внима
ние оосветува и на појавите и нроблемите на Македонија. Toj ce 
эаотапува исто така за заштита на надионалните права на Ма
кедонците. Toj пишува: „ . . .  Македонскиот народ се бори за сео- 
ето национално оелободуваше. . .  Никакви права нема над Ма
кедонка ни бугарската оеш српската буржоазија“. Во Титовиот 
концепт кон еден прюглас јасно е дадена следнава определба 
за македонскиот народ: „Македонците не се ни Срби, ни Буга- 
ри, ни Грци: тие се Македонци. Како посебен народ, имаат пра
во на самоопределување до отцепу ваше, имаат право на своја 
слобода и оамостојноет, како и сите други народи на Балканот. 
Под водството на комунистите од Македонија македонскиот на
род води борба за своите права и за своето оелободуваше. „Сво- 
јата определба Тито ja  развива и bio текот на Народноослободи- 
телната борба. Toj е сосема јасен, кога во 1942 година го акцен- 
тира националното прашаше како содржан принцип. Toj вели: 
„Збюрют народшслободителна борба би бил само едва фраза, 
па дури и една измама, кога тој освен 1општојугоеловевска смтѓј 
ела не би имал национална смисла за секој народ одделно, од- 
носвоо кога тој оевен 01СЛобоАување на Југославија не би значел 
истовремено и оелободуваше на Хрватите, Словенците, Орбите, 
Македонците, Албанците, Муслиманите и други, кога народноос- 
лободителната борба не би ja имала таа содржина навис тина 
да носи слобода, рамнюправност и братство на сите народи на 
Југославија.“ Оваа Титова доследност за приэнаваше на нацио- 
лните стремежи и борбените напори на македонскиот народ 
најеклатантво е потевцираиа во Титовиот ноздрав до Првото за-
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бедание ва AČHDM. Тито наглаеува: » . . .  Фактот дека ce одря£у- 
ва за првпат ио дожи векови на робување на македонскиот на
род заоедаеието на олободното македоноко собрание на кое Вне, 
пратееиците на македонскиот народ, слободно ќе решавате за 
судбината на авојот народ, е историски настан не само за маке- 
донскиот туку и за сите народи на Југославија.“ (Јвој крис- 
тално јасен став на другарот Тито се образложува со негово- 
то яеколкукратно онределување за улогата на македонскиот 
народ како фактор во Народната револуција, во братската за- 
едгаица на југослов енските народи и народности. Во еден го
вор од 1949 година тој иотцрта: „ . .  Во овој краток период 
македонскиот народ докажа дека биле неточни сите приказни 
на поранешните режими — и на стара Југославија, и на Буга- 
рија и на Грција за тоа дека Македонија е само географски 
поим, дека македонска нација така да се каже нема, дека ма
кедонокиот народ не може да биде способен да управува сам 
со себе, туку дека мора да 'биде под туго туторство.“ И пюна- 
таму во повеќе поводи Тито го подига својот авторитетен глас 
за заштита на правата на македонскиот народ, на неговата на- 
цнонална посебност, а во исто време и за правата на народ- 
ностите што живеат во Македонија. Затоа другарот Тито беше 
енертичен во одбивањето на сите посегиувања од надвор, им 
даваше целосна поддршка на македонските комунисти во нив- 
ната борба против воскреснувањето на методите и политика- 
та на минатото. Во еден говор одржан во Скопје во 1969 го
дина тој, меѓу другото, рече: „ . . .  Секој напад на македонс
киот народ эначи и напад на сите југословенски народи! А се- 
кој напад на CP Македонија дретставува непосреден напад 
на ооцијалистичка Југославија во целоет!“

*
* *

Титовото големе дело е неиецрпно. Столбовите на негово- 
то знаменито наследство иретставуваат вонреден историски 
феномен. На него ќе се рнспирира, ќе се поттикнува ооција- 
листичката и секоја друга прогресивиа мисла, а истовремено 
и секоја револуционерна акција во вднината. Toj пленува со 
своего шгантско дело псюветено !Кон светлините на столетиja- 
та. Со возвишеоост ш  зрачи ѕозездееите патишта кон поуба- 
вата ищрина на човештвото.

Мирослав Крлежа еапиша:
„Титовото име денес стана драматски симбол на поколе- 

нијата од сите наши народи, откако со крв и со меоо се пишу- 
ва историјата на нашите родови. Во бродоломот што беше нај- 
безнедежен од сите наши бродоломн се јави тој со ленински
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факел ово мракот и непооаиот пат од Кумрсовец и Јајце до Бел
град и до Загреб е пат на нашиот парод за од средновековен 
и заостанат чавек, да стане тој граѓанин на вдните срекеи 
столетја: тоа е движење за нашата сопствееа хдавилизација 
до оекоја цена. Тоа е нашата историска волја што ое објаву- 
ваше во многубројните напори низ вековјите и, кота би може- 
ле така да речеме, тоа е волјата за преобразба и за ослободу- 
вање ово поовиооки онштествени обличи. Тито — тоа е исправен 
и смел став пред галемите, странски сила на целиот свет врз 
основа на искуствата од Првата и Втората светска војеа и на 
теижата политичка подземна борба која траеше со децееии 
и за која се платија недобројио многу жртви. Тито, тоа е ела- 
волакот меѓу темните и кровави ѕвдини на нашето среднове- 
коено минато и патот до цивилизаиријата што не сака да биде 
веке робување на туѓите банки, на тугите невистини и пред- 
расуди. Тоа е картечница која низ чадот и маглата од еашата 
заостанатост ое проби кон усвитено зн!амение над звезданите 
бајраоци на нашата современа политична свеет.“*
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