
Гурѓевка Донеска — ТРЕНЧЕВСКА

ШТО ME BOCXHTYBA ВО ТИТОВАТА ДИЈАЛЕКТИЧКА 
ИСТОРНСКА ТВОРЕЧКА МИСЛА И АКЦИЈА

— Искажуваныа еа  учениците ојд III-а клас при тимназија- 
та „РАДЕ ЈОВЧЕВ1СЖИ — КОРЧАГИН“ во Скопје, во истюиме- 
1ЖИОТ циклус емисии на училишната програма на Радио — Окоп- 
је во 1977 година1).

Во 25-годишниот развој2) на училишната цроопрама на Ра
дио — Окооје соработката со училиштата, како субјскти во 
01Сгоарувањето на емисиите, заземаше значајно место и й бете  
посветувано заслужено внимание. Тоа претставува скромен при- 
донес во реализирањето на целите и задачите на образовно- 
аосцитниот оистам на нашего социј алистичко самоуправно ои- 
штество во р1аев1иван>ето активен ОДН01С вю усвојувањето на 
знаењата,- во нивеата акту а лизациј а и коршација.

ОВакви задачи им1аше и циклуоот „Што ме восхитува во 
Титовата дијалектичка, историски творечка мисла и акција“, 
завршан дел од одна целина што ja  оочинуваа и два иретходни 
циклуса: „Принципов на дијалектичкото мислење“ и „Дијалек- 
тичката историски творечка мисла и акција на Тито во Развојот 
на КПЈ и CKJ“.

Во врска со (целите и задачите на првиот циклус „Прин- 
ципи на дијалектичкото мислење“ авторот д-р Митко йлиевски 
нашаси: „Мошне е значајно организир!ано и системно да се ра
бота врз култивирањето на мислењето, врз развивањето на ди- 
јалектичкото мислење, врз прзктиката. Тоа може многу да <по- 
моше во создавањето критичка и творечка личност што ќе 
може успешно да се ангажира во развитокот на оамоуправни-

Ј) Циклусот, како и двата иретходни, беше посветен на 85-тиот р о  
денден на Јосип Броз — Тито и 40-годишнината од доаѓањето на чело на 
КШ и се емитуваше во II полугодие на учебната 1976/77 година.

2) Првите училишни емисии на Радио — Скоп je почнаа да се еми- 
туваат од 1. II. 1955 година. Види „Нова Македонија“ од 3L I 1955 „Но
вина на програмата на Радио — С коп je“ — Раде Ничковиќ, тогашен уре- 
дник на овие емисии.
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от социјализам во нашата земја.“3) Циклусот юпфати три при- 
лози. Првиот прилог га обработи принципите сестраност и 
разво j i H O C T .  Првиот принцип, што можеме да то имануваме 
и како целооност, бара од мислењето секој предмет да се 
разгладува во сета сложаност на неговите својства на ©на- 
трешните и на надворешните ©реки, во неговата обусловеност 
и независност. Тоа значи, во противречност на едностраното 
гледање на предметот, на одделување на одна од неговите ст- 
рани и на нејзиното прецанување и така натаму. Принципот 
на развојноста (историчноста) тргнува од претпоставката дека 
постои движенье како развој (од ниско кон повисоко, од поп- 
росто кон посложено, од старо во ново итн.) па затоа бара од 
мислењето на секој предмет да гледа како на нешто раѕвојно 
(да го утврди потеклото, развојот и како премии во друг пред
мет).

Вториот прилог га обработи принципите на противречнос- 
та и на единството на поетепениот и на скоковитиот премии, 
тргнувајќи од мошне значајните дијалектички закони за един
ството и за борбата на противностите и за преминот на кваыти- 
тетот во квалитет и обратно. При ова се покажа директната 
противност на принципот на противречноста на форматно ло- 
гичкиот принцип на непротивречноста.

Третиот прилог ги обработи принципите на дијалектичката 
еегација (критичноста) и на конкретноста кој укажа дека тие 
се важни не само од аспектот на надминувањето на распрос- 
транетите значења на термините „негација” и „конкретност" 
туку првенствеео што овозможуваат да се сфати формата на 
развојот, како и суштината на разгледуваеиот предмет.

Како практичен, придружен дел на овој циклус беше цик
лу сот по историја, логика, филозофија и социо логи ja  под нас
лав „ Д и ja лектичката историски творечка мисла и акција на 1о- 
енп Броз — Тито во развојот на КШ и CKS“. Тваречкиот живо- 
тен опус на Тито беше разгледаи од аспектот на сломнатите 
принципи на дијалектичкото мислење и беше истакната марк- 
систичката улога на личноста во историјата. Во десетте прилози, 
колку што содржеше овој циклус, најпрвин беше проанализи- 
рано творештвото на Тито до Второто заседание на АВНОЈ, 
гютоа самого заседание на ÀBHOJ и Националниот комитет 
за о с лободувавье на Југославија како врвен дострел во Тито- 
вата револуциоиерна стратешја, за да се оценат и преговорите 
Тито — Шубашиќ, спогодбата што резултираше од нив и неј-

3) Писмо до слушателите за редовно следење на двата циклуса и 
покана за учество во третиот циклус.
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зината реализација, споредувајќи ш  ова, ce разбира, во друли 
историски у слови, како, на пример, со юние од Бр ест-лито в ски- 
от мировен договор на Ленин.

Натаму се обработија и заюоните за иациошлизацијата и 
за аграрната реформа што беа донесени во првите години по 
ослободувшьето како континуитет на социјалисшчката револу- 
ција и беа протолкувани од аспект на историчноста. Историс- 
кото „не” на нова Југославија во 1948 подана беше ироанали- 
зирано од аспект на нювите квалитети што ш  создадоа опш- 
тествените одаоси ио свеют по Втората светска војна и од но- 
вите форми што пи бараа тие »о однооите меѓу ооцијалистрч- 
ките земји. Шестиот прилог го протолкува остварувавьето на 
лозунгот „Фабриките на работниците во еашата земја“, давај- 
ќи акцент на самоуправувањето како нов квалитет во нашиот 
општеставен развој.

Ошптественото самоуправуванье, заедно со новите општес- 
твено-еюономски и научно технологией услови во светот, ш  ооз- 
даде темелите на политиката на неврзувањето што се јави како 
императив на светските општествени збивања. Седмиют при
лог под наслов „Што нешра политиката на неврзувањето и за 
што се залага таа“ од аспект на дијалектичката негација га 
протолкува општествените збивања во светот во светлината на 
еајиовите научно-техничжи и техноотошки достигаша во однос 
на вооружувањето, се разбира, поврзаио и со друтите принци- 
пи што заедно се проткајуваа.

Настаните што доведоа до 21 Седница на Претседатеяст- 
вото на СКЈ и сиот процес што ш  покренаа тие до денес, вклу- 
чувајќи ja  овде и опасноста од автоматистичкиот став во из- 
градбата на ооцијалистичжото самоуправно општество, ш  обра
ботай од идеен аспект прилопот „За суштината на раководаата 
улога на СКЈ во еоцијалистичкото самоуправно општество". Во 
него се истакна една од карактеристиките на марксистичката 
филозофија-прииципот на дијалектичката конкретност.

Деветтиот џ десегтиот прилог го прокоментираа придоне- 
сот на СФРЈ и лично на Јбсип Броз Тито — Организацијата на 
обеданетите нации да се развива како светска организација на 
рамноправни одроси, чија основа во дејствувањето треба да 
биде активниот хуманизам насочен за измена на поотојната 
перамноправиа положба на народите во светот. Притоа, рамно- 
правноста и заемного иочитување треба да станат основа во 
комунистичкото и во меѓународното движење и воопшто во 
светската ооработка. За овие прцлоэи беа користени матери- 
јалите од меѓународните состаноци во Хелсинки во 1975 го
дина, во Берлин во 1976 година и во Белград во 1977 година. 
На програмата за часовите на класните заедници и раководи-
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телите баше реализиран и циклусот „За суштината на ироле- 
терскиот ивтернационаяизам” што, од своја страна, они дополни
споменатите оодржиеи.4)

Учеството на иаоци истакнати научни и општестнононгво- 
литички работницы во циклусот, дирактно или по звучен пат, 
на машетофонска лента, треку зачуваеите снимки на нашата 
фоеодокументација, придоеесе и за по1К!валитетна обработка на 
овне проблемы. Учествуваа: Лео Матес, униварзитетските про- 
фесори Ванчо Бурзевски и Деса Миљовска, нотоа Киро Хаци- 
василев, а се користеа зачувани снимкји на Тито, Стан!е Доланц, 
Лазар Мојсов, д-р Александар Грличков и други.

Циклусот „Што ме восхитува во Титовата дијалектичка 
иеториски твюречка мисяа и акција” беше реализиран во сора- 
ботка со ученидите од гимназијата „Раде Јовчевски — Корча
гин” Bio Скопје, кои редовео ш  следеа цретходните два циклу- 
са. Тие имаа повеќе можности и во својата сопствена средина 
да слушнат разновидни содржини за Титовото животно дело 
преку наставала, на часот на клааните заедници и раководи- 
телите, на состаноците на историската секција и на Сојузот на 
СѕоциЈ!алистичката мяадина, на предавашата на Мяадинската 
политичка школа што работеше во злимназијата во соработка 
со Работничкиот униварзитет „Кочо Радин” од Скопје ји пре- 
ку други формы.5) Сето ова, придружено со разновидни напи~ 
си, сеќавања и фељтони во печатот и во периодиката, на радио- 
телевизиската процрама, во активнюстите на месните заедници, 
им ш  продлабочи знаењата на младите за животот и за револу- 
ционерното дело на Јосип Броз — Тито чија животна врвица 
силню вшбудува и В01схитува.

Циклусот беше црезентиран во три емисии оо следниве 
нас лови: „Автентичната самостојност-основа во марксистйчкото 
дејствување“, „перспектнвноста суштиноки белег на комунис- 
тот“ и „против стихијноста — за постојано револуционерно деј- 
ствување на субјективните сили“. За одбележување е дискусија- 
та во врска со изборот на насловите кота дојде до изр1аз опособ- 
носта за обопштување и мислата за синтеза кај ученидите.6)

4) Циклусот ги содржеше следните теми: Суштината на пролетерс- 
киот интернадионализам, според Маркс и Енгелс. Лениновите ставови за 
суштината на пролетерскиот интернационализам. Пролетерскиот интер
национализам во антифашистичката борба. Социјалистичкиот интернацио
нализам и СКЈ во политиката на неврзувањето, според текстови на д-р 
Ал. Грличков и други авторы на „Политичката младинска школа“, на 
весникот „БОРБА“ 1976 — 1977 година.

5) Интервју со ученидите во подготовките, пред да се слушаат дик- 
лусите.

6) Белейшей од разоворите со ученидите по слушањето на двата 
циклуса и договор за реализација на третиот циклус со конкретизации а 
на секоја тема одделно.
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Ho tua ш  проеледиме р1азмислувањата nia младите оддално 
во секоја емисија.

Во преата емисија „Автентичката самостојност — основа 
во марксистичкото дејствување“ учествуваа 5 ученици. Гоко 
Хаџиаогело1вск!и истакна: „Она што восхитува во човекот ТИ
ТО е нешвата верба во вистинитоста на своето уверушње. Без 
да се двоуми во сигурноста на својот пат тој иикоташ не го из
губи чувството на иопр1авност на својата насока во таа луња 
окюлу сабе. Тоа се марксистичките принципы, тоа е историски- 
от материј|ал!изам. Me одушевува решееието раковюдството на 
Партијата да биде во замјата, непоередно во аредиштето на 
општествените процеси. Беше сторон решителен чекор bio кој 
се огледува Титовата досл'ед1ност во борбата со ставовите на 
Н0К10И членови на Коминтерната, чија политика на потчинува- 
ше на секоја партија, на интересите на советската партија бе
те откривена и оневоэможуваеа при што Тито се застапуваше 
и го бранеше ставот за самостојност во дејствувањето 1врз ос
нова на општествените императиви на односната земја. Тоа при- 
дюнесе да не дојде до распуштање на нашата Партија, како 
што се случи тоа со пол ската партија, што остави и соодветни 
последици во таа земја. Она го објаснува и  фактот што мету 
работайте маси cè повеќе се проширой сознаеието дека Кому- 
нистичката napinjia е 1единств,ен двигател и столб на вистиыска- 
та борба на работайте луге. Од повеќето значајни партиски 
состаноци посебно ме восхитува Петтата земска 1К01нференција 
што се одржа во Загреб во 1940 година, во длабока илегалност. 
Уште на часовите но историја овој настан ме одушеви. Т и т  
вите зборови дека идната Коеференција ќе се одржи во сво
бодна земја не се одраз на еден претеран оптимизам, туку тоа 
се зборови на еден револуционер-визионар, длабоко уверен во 
својата идеја, во победата. Она што лично за себе си ш  прис- 
војувам, како животаа порака за дејствување, ie извонрадниот 
животен оптимиза1М и во најтешките ситуации да се издржи 
и да се остане дослеД|ан на себеси за да се почувствуваат потока 
и плодовите на слободата.“

Јасенко Џинлески, меѓу другото, нагласува: „Мене ме вос
хити Титовата автентична еамоетојноет во дејетвувањето на 
релацијата: нашата Партија — Коминтерната и обратно во што, 
оевен лекциите по историја, многу мри помогнаа и предавања- 
та на Тито пред слушателите на политичката школа во Кум- 
ровец, кои целосно ни ги предаде нашиот печат и радио·—теле- 
визиската програма, кои кај нас пр1едизвикаа голем интерес. 
Тито знаеше дека многу прашахьа не можеа да се решаваат 
треку пораки и писма, бидејки се вюдеше пресудната битка за 
да се зачува единството на нашата Партија што можеше да 
биде [извојуваео само во земјата со оопетваци кадри, со што

155



конечно ќе се надминат и групаштвото и фракционерството. 
Зашто, како што е познато, суштината на марксистичката фи- 
лозофија е во тоа „светот да се измени", а не да се објаснува 
во недоглед — како што нагласуваа Маркс и Енгелс.

Спорей Снежана Ацевска, како во теиот на Револуцијата 
така и по неа едно од најважните гарашања беше создав ан»ето 
на НОО и дефинирањето на нивната юрганизациона поставеноет 
и што е најважно содржината на работата. Она што ме восхи- 
тува тоа е одржувањето на Првото заседание на АВНОЈ во но- 
ември 1942 година, во Бихаќ и тоа во времето кога речиси цела 
Европа стенкаше под фашистичката чизма и кога на широките 
народни маси им се навести и создававьетю на нова Југославија. 
Одржувањето на Второто заседание на АВНОЈ во Јајце, 1943 
година, кога беа донесени најзначајните историски одлуки и 
кога беше формиран Националниот комитет, според мене, е 
настан што постојано ќе ги восхитува сите генерации, зашто 
преку него ja  гледаме величината на ТИТО и како војсково- 
дител и како државник. Нов|ите содржини што ги создаде НОВ 
и Народаата револуција го создадоа ова тело, зародит на нова 
Југославија, што претставуваше негација на старото општес- 
тно.

Она што најсилно ja  В10схитува Нина Глигорова во исто
риски творечката мисла на Тито; тоа е неговата иэвонредна 
активна континуираност во однос на класиата суштина на НОВ, 
во доеледната одбрана на целите на народната рсволуција што 
се афирмираа и на меѓународен план преку спогодбата ТИТО — 
ШУБАШИЌ, при што се покажа вервост на одлуките на Второ
го заседание на ABHOJ, и покрај многубројните притиооци од 
надвор. Ирвите слободни избори на И ноември 1945 година, пр- 
вата седница на Првото уставотворно собрание на нова Југосла- 
вија и прогласувањето на Југославија за Република најдобро го 
потврдуваат тоа.

Прашан>ето за аграрната реформа — размнслува Зорица 
Велковска, за кое во историјата на Партијата се водеа долги 
дискусии, најпосле доби конечно решение. Аграрната реформа 
и колонизацијата (на пример, во Војводина) се слроведоа врз 
основа на автентичните барања на нашата општсствена средина 
и токму поради тоа ее појави примена на други искуства, нивна- 
та практична реализација придонесе преку соодветни законски 
прописи и норми да се исправат некой крајности.

Охпптествената и задружната сопственост на земјата, не 
запоставувајќи ja  и индивидуалната, создадоа услови за модер- 
низација на земјоделството која во такот на изминативе год|Ини 
придонесе да се зголеми и продуктивноста на оваа стопанска 
гранка врз чии проблеми треба постојано да се бдее, како што 
ни укажуваат принцшште на диј алектичкото мислевье, а кои 
секогаш се наоѓаа во основата на Титовата мисла и акција.
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Во втората емисија под наело® ,Дерспектжвноста-сл/штес- 
твен белег на комуеиоют” учествуваа четири ученици од вто- 
рата груна ко ja работеше на оовој проблем. Во претходните 
разговори се истакна дека ввстинската слобода на одна рако
водна личност во меѓународните односи најсилно се манифес- 
тира во најсложените општествено-економски процеси кога, 
врз основа на иајвисокото чувство на светската општествена 
одговорност, личноета се определува за имоеративните барања 
на своего време, а во юдбрана на вистината на својата замја, 
на достоинството на својот народ без разлика дали некому лич
но му одговара тоа или не, без разлнка на тешкотиите и на 
притисоците, без разлнка на потребите од самопрешрност и са- 
мопожртвуваност во своите поставди зашто во освовата на вис- 
тизнската слобода лежи перспективноста, историоката !визија на 
општествените процеси, толку потребна на секој раководител, 
оообено марксист.

Политичката и културната историја изобилува со прекрас- 
ни примери на извоыредни животни апотеози во служба на сло- 
бодата, на историската перспективност, всушност на хуманос- 
та, на животот. Слободата на Цордано Бруно, на Гадилео Га
лиде], на Маркс и на Енгелс, на Ленин и на друти како jrylmca- 
родилка ќе ш  напојува, како што и досега ти напојуваше, ге- 
нерациите со непресушна животна сила, со перспективност 
како историока визија на ошптестваните императиви и на од- 
делни земји и на юветют вюопшто.

Иванка Несторювска вака се искажува: „Имав можност 
подлабоко да размислувам за некой настали, ироширувај ќц га 
мойте зиаења по историја и маркаизам и самоуправување, осо
бено за историската 1948 година, настан што нас младите нё 
восхитува. Се работи за голема храбрюет зашто во времето кога 
Сталин бил cè и оешто и кому никој не может да му ее про- 
тивстави, еден мал народ, на чело со својот водач, беше толку 
храбар да му рече: „HE"' — на Сталин. Зашто, како и пораво 
— обидите на Коминтерната да се распушти нашата Партија, 
обидите на Черчил да се наметне кралската бегалска влада и 
така натаму — се поставуваше прашањето за иднината на ка- 
шите народи и народности. Во историоката 1948 пак дојде до из- 
раз автентичната револуционерна самоетојност во марксистич- 
кото дејствување (да се иотсетиме ЦК КШ  во 1941 година са- 
моетојно донесе одлука за востание, без знаеьье на Коминтер
ната), lOBojnaT уште посилно проткаана со толку карактерие- 
тичната за Титовото комунистичко уварување — перспектив- 
поста.

Во моментов ее еетив и на друга слични ситуации, на при
мер, во 1943 година, кога имаше обиди и од Запад и од Исток 
да се наметне определена политика како противтеза на наши- 
от самостоен развој. На пример, политиката на интересни
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сфери, оолгоиката на прашањето ©ласта механицистички да ce 
одделува од Револуцијата, со што се нарушуваа оригиналмите 
текови на клааната суштина на нашата НОВ, и тоа од Сталин 
кој се сметаше за „голем“ марксист, а да не ги спомнувам реа- 
гирањата на кралската бегалска азлада во Лондон, па и на Со- 
јузниците.

Ги споредувам информбировските клевети со вистински- 
те состојби во нашава земја, за што .ни потврдува историјата, 
и јасно согледувам дека нашава земја застойна решително да 
ja брани вистината за öBiojor самосто-ен развод, цврсто пот- 
пирајки ее врз револуционерната хуманост, што ое јавува како 
неразделен, пр!ироден дел на научниот еоцијализам, природен 
афикитет на секој вистински марксист.

На овој начин нашава земја веке јавно, на меѓународната 
сцена, ти удри темелите на сопствен пат на развод и уште то- 
гаш ja  навести можноста да ое воепоставуваат нови поправед- 
ни iMieryiHap'O/д н и  односи што ќе ое темелат врз вистинска рам- 
■направност без да се дејствува од позиции на Сила и авторитет. 
Битката за сопетвен пат во ооцијализмот, за оезависноет, за 
рамновраБна соработка, за право! на збојр и егзистенција на 
„малите“ народи, за мир и оНштестван прогрес, ТИТО не ja 
пракннува.

Од ;медитацинте на Љунчо Велевши ги издвоивме овие 
мисли: „Самоунравувањето како юпштествена практика во ме- 
ѓународното комунистичко и работничко движење засекогаш 
ќе ги потсетува генер1ациите на нашава земја на името ТИТО 
зашто, според мене, тоа е ©дна успешна симбиоза на орита- 
.нална развојна самостојноот и на перспективнюста. Условите 
во кои се подави тоа, во 1950 година (правно законоки) кота 
беснееше инфюрмбировската хајка против нашата земда, него- 
виот постојан развод, што сюздаде нави квалитетни содржи- 
еи, што во иоември 1976 година и правно ги изр'ази „Законот 
за здружениот труд", уште еднаш ja потврдува исправноста 
на Титовата оеропективноет. Дијалектички сфатено неговата 
попала е пронес, што значи присуство и на оодеми и на падови, 
што секогаш зависело од квадитетното дедетвување на субдек- 
тизвните општествени ©или чиј авангарден дел е ОКЈ. А негова
та историка е исто така, процес и -како што ни покажуваат 
документите на СКЈ, тај е перманентна акција на критика и са
мокритика, на поетодана i6opi6a меѓу старого и новото. Она што 
ми остави силен впечаток во Титовата мисла и акција на овој 
план и што често го спрюведувам со нашите активности во уче- 
ничкото самоуправување, тоа е постојаното барање на ТИТО 
самоуправувањето да се сфатц како поетодана меиување не са
мо на ошитественото битие туку преку него менување и на 
паихологијата на лугето, на секод човск борба насочена за юб- 
лагородување на човечното во човекот.
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Човечкиот труд обединет со општествените средства ювоз- 
мюжува и наложува юбединуваьье и на трите вида интереои: 
оишти, заеднички и лични во одна целина, при што еиеден не 
ода на оштета на друшют. 'Ваквата организација на процеоот 
на дроизводството', што е основа на цело1купниют жјивот, овоз- 
можува проблемите да се решаваат прску самоуправно спогоду- 
вање и договор и исклучува секакви заткулиони решенија и из- 
мами карактеристични за капиталистичкото општество. Но, пак, 
во иовеке свои говори Тито истакнува дека во основата на са- 
моуправувањето е виооката ооцијалистичка овеет, чувството на 
одговорност, пр!авилниот однос спрема општото и заедничкото, 
при игго човекот како еубјект bio .оуштннската реализација на 
самоуправните 100др|Жини зазема значајно одговорно место ка- 
де што дюагаат до израз високата работна култура и твореч- 
ката иницијатива.

Оумирајки они мойве размислувања и согледувања за ова, 
ќе' истакнам дека персоективноста ќе овозможи во голема мера 
работникот да се ослобода од стегите на бирократизмот за што 
ни зборува присуството на еамоуправната работничка самокон- 
трола во „Законот за здружениот труд”. Ню акцијата за и зд а 
на /цело1ана еуштинока реализации а станува императив.

За Цвета Колевака политиката на ееврзување, чин коре- 
ни датираат и во оамосто-јното изведувагае на еашата Рево- 
луција, е изразито визионерство на барањата на светоките юп- 
штествани процеси. Само по себе неврзувањето како движенье 
не1 се ооздава, туку проку акции на оамите субјективни сили 
што го согледале ненового потеншијално црисуство, што го 
прифатиле и што сестраЛо; се ангажирале и се ангажираат да 
го развјиваат и да го уссвршуваат. Затоа поймите Тито и невр- 
зувањето се дюполнуоаат еден со друг. Перелактивниот развој 
на новите оодржини во мегународните юдноои најде најсоод- 
ветен израз во политиката на неврзувашета. Имитьата на Тито, 
Нехру, Насер и друш се втеме'лени ©о историјата на ова дви
женье. Но со сета оваа величрна што му ja даде историјата, 
другарот ТИТО е крајно едноставен човак. Неговиот збор сми- 
рува и улатува, неговиот совет е близок, човечки топол, него- 
вата (критика е татковска поука. Затоа ние, ееговите следбе- 
ници — младите, на кои тој им верува пт неизмерно ги сака, 
се колнеме -дека еакогаш ќе бидеме доследни на нашего и на 
Титовото дело, кое е непреоушан извюр на идеи и поуки, сако- 
гаш со сигурен патоказ кон нового, кон подоброто утре.

„Она што изразито ме восхитува во Титовата мисла и ак- 
ција — вели Марио Макрадули, е студиозната аналитичност 
во сознавањето, во комантирањето и во насочуваньето на цело- 
купната ошнтествено-по1литичка состојба во светот. Тито уште 
во почетюкот на создавањето на движењето на наврзувањето 
настојуваше да се отстраиат решоналноста и географскиот
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пристш, бидејќи, како што истакна Лео Матес во седмиот при- 
лог од циклусот, не се работи за обично еобирање на народи
те туку за нивно обединување врз [основа на определена про- 
грама, за менување на општестввно-економскјите односи во све- 
тот, за создавайте нов отптествено-економоки нередок кој ќе 
ja исклучува експлоатациј ата на богатите врз сиромашните.

Во третата емиоија од овој цизклус под настов „Против 
стихијноста — за постојана револуционерна дејност на субјек- 
тивеите сипи” учествуваа четворица од третата трупа ученици.

Во подготвителеите разговори нагласивме дека и најсве- 
жите примори од активноста на Оојузот на комунистите на 
Југославија, почнувајќи од 21 Седница во 1971 година, па до 
последната седница на Претседателството пооветена на ооновите 
на политичкиот систем на социјалистичката самоуправна демо
кратка, од Мегународната сцена во чти. рамки подготвителни- 
от еоетанок на КЕБС (Конференци] а за европската безбедно ст 
и соработка) во Белград, во текот на јуни, претставуваа нај- 
висо/к политичко-дипломатски дострел, совошидно го потврду- 
ваат Титовото постојано раволуцио1нерно дејствување во оства- 
рувањето на маркоистичкото начало „Сеетот не треба само да 
се објаснува, туку треба да ое измени“, најсестр1ано ангажирај- 
ќи ja  наш-ава земја да и се противстави на стихијноста и на 
сопствената почва и на мегународ1ната сцена.

Мирче Јовановски во разговорот заклучи: „Она нгго ме 
импресионира кај Јосип Броз — Тито и што е особина на вис- 
тински големите луѓе, е согледувањето и давањето оценка на 
објективните нужно сти на општиот развој, однооно можно ста 
за далекусежно оогледување на своите постапки и навремено 
противставување на стихијноста што може да доводе до нару- 
нгување на правилниот тек на развојот на општествените про- 
цеси. Си те овив особини се пренесуваат во карактерот на се- 
кој комуеист, на секој напреден човек со што се овозможува 
бргу да се развива нашето ошптество. Секаѕко, со извршува- 
њето на Револуцијата не е остварено сё зашто нее можно во 
еден кус период да се отстранят негативностите на старото оп- 
штество. Тоа е процес што ќе се одвива натаму како една не- 
прекината борба за нешто ново и напредно. Таа борба е и бор- 
б.а против стихијноса што е спрютжвност на организираното 
дејствување на Сојузо на комунистите на Јутославија во цело- 
кл/пнюто насочување на опаптественю-економските и научзно-кул- 
турните процеси во нашата средина. Како млади и во образов- 
ео-воспитниот процес и во оистематското стедење на развој- 
ните процеси во нашето оиштество имавме можност да ja оо- 
гледаме постојаната и активна анагажираност на СКЈ, навреме 
да се опречуваат сите видови негаивности што или го запира- 
ат нашиот развој или создаваат негативности кои лошо се од- 
разуваат врз целокупниот наш развој. Ваквото дејстувањ е го
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преземаме и ние младите како дел од нашиот поглед на светот 
и активно го применуваме во работата на нашата ученичка 
самоупзрава во училшнтата, во младннската арганизација и во 
друдате активности. Постејаниот критички одною спрема рабо
тата е најчовечкото во човеко како општествано биоисихолюш» 
ко суштество.

На крајот сакам да истакнам дека сум среќен што живеам 
во ошптество во кое хуманоста и демократијата се изразени 
до најголема можна мерка кое од своја страна задолжува за 
висока одговорност и за иравичност во секојдневната општест- 
вена на практика.

Годе Видевски, размислувајќи за придонеоот на Тосип Броз 
Тито за развој на ООН, Дстакна: „Југославија даде и натаму 
дава забележлив придонес во оживотворувањето на Повелбата 
на светеката организација како овоевидна афирмација на бор» 
бата на напредните субјективни сили на светот против стихи] ~ 
носта, против војната, а за мир и за отпит наиредок. Како Прет- 
садател на неврзана, соци] алистичка самоуправна Југослави- 
ја, Тито е иницијатор на политиката да се поддржува борбата 
на сите автеитични надионално-ослободителни движења, а е 
секогаш на страната на оеие што се борат за слобода како што 
беа движењата во Алжир, Уганда, како што се денес ослободи- 
телните движења на југот на Африка. Toj со големо интереои- 
рање ja следеше меѓународната ситу а циja во светот, јсфаќајќи 
ja суштината на нроблемите и разшлувајќи ja нивната привид- 
ност во дадеиите уелюози и околности. Посебно ме восхити фак- 
тот што во основата на нешвото дејствување лежи човекот, 
неговите права и слобода, борбата против расната дискримина- 
цита, против употребата на сила и против политиката на апар- 
тхејдот. Кота денес по повеќе од 17 години се чита неговио»т 
говор (а некой од нас и автентично го слушнаа во Радио — 
Скопје) на XV-τοτο заседание на Генералното собрание на ООН 
фасдинирачки дејствува далекувидноета во предвидувањето и 
во оценувањето на оиштите контури на развојот на светот што 
подоцна општествено-нсториските процеси ja потврдија.

Многубројни се примерите на конкретни акции на нашата 
земја во ООН. Прифатаниот предлог на Петтата конференција 
на неврзаоите во Коломбо да се свика Ганералното собрание 
со цел да се спречи натпреварот во вооружувањето, односно 
специјална конференција, претставува исто така уште еден сво- 
евиден придонес и на нашава земја во насочувањето на напред
ните субјективни сили во светот да й се противстават на сти- 
хнјноста и да ги тзрифатат принципите за рамноправна сора- 
ботка и заемно почитување во мегународните односи. како* 
единствена алтернатива на денешеото егзистирање на човеш- 
твото, зво епохата на зачудувачките постигања на науката, на 
техниката и на технолегијата.“

11 Историја
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Марија Омилева, медитирајки за меѓународната ооработ
ка и Титовиојт одао|с кон неа, надвор од ООН, потцрта: „На 
15 јуни оаваа година ночна подготвителниот оостаеок на КЕВС 
во Белград на кој н натаму најактуелни беа прашањата и зак- 
лучопите уевоани во Хелсинки, што своевидно ja  прикажува 
борбата на напредните евроиски онли пропив стихијноста што 
може да доводе до нова војна. Самиот кри тики  одеос кон она 
што е извршено, како и спрема она што е затаено, зборува од 
колкава голема важност се ваквите форми на ооработка ее 
само на европокиот континент, туку и на земјината топка. На
шита земја упорно се залага да се засиди и да ее проншри оо- 
работката во работничкото движенье за подобро и подлабако 
заемно запознавање и разбирање, за неширока и несвободна 
размена на мислењата и на иску!ствата. Няшиот СКЈ се залага 
за организирано револуционерно дејствување на сите напредни 
сели во шетот како основа за развој на сонријализмот како 
светски пронес. Билатералната и многустраната ооработка врз 
рамнонравна основа и заемно почитување, врз нен1аметнување 
ставови и немешање во внатр1ешните одноои на партиите, е 
активност што восхитува зашто во себе ja носи длабоката ху- 
мана порака за автентичен развој на оекој народ, на оекоја 
земја.“

За Титовата активйост на овој план Михаил Шестаков, из- 
Ј!ави: „Она што ме одушевува во творечкото дело на Јосип 
Броз — Тито (освен нешвите зачудувачки успеси за време на 
НОВ), е иегов ата извоиредиа активност за решавање на клуч- 
ни!т(е проблеми bio еветот. Овде, пред её, ме привлече ееговошо 
залагање за рамиоправиоста и на малите народи во еветот. Toj 
уште во текот на војната и Револуцијата покажи дека и малите 
народи треба и можад да имаат свој глас и да 'бидат почитува- 
ни од големите и вюдечките сили во еветот. Ираку движењето 
на Неврзувањето ваквиот став доби уште поголеми размери и 
им овоэможи на новооелободените народи да застанат на рам
нонравна нога со посилните, особено со нивиите претходни ко- 
лонизагори и завојувачи, рамноправно разговарајки за изворите 
на бедата и оиромаштијата во еветот и (за патиштата како да 
се отстранят тие. На овој начин светската ооработка беше зна- 
чителео подобрана.

На европокиот континент средбата на претставнидате на 
евр10пските земји >(имаше и други) во Хелсинки, пред две го- 
дани, дяде пример на заемно договарање и ооработка за без- 
бедност. Иринципот на конзансус (единственост во гледаштата) 
отвори можности да се изнајдат решанија и начин за ооработ
ка и за најгорливите проблеми во Европа, но, ее разбира, при- 
суството на стихийности сё уште ja  спречува целооната реали- 
зација на ваквите плодни договори што им доликуваата на на
родите на Европа, лулка на светската култура.
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Но нема место ей  за песимизам. Подготвителниот ооста- 
нок еа  КЕБС, во Белград, што ja  подготвува II-та Белградека 
коеференција за еаесен, ни укажува д е т  напредните субъек
тивен шли еа  Европа cè поинтензивно се аегаж'израат да ja 
намалат стихијноста и да воспостават нринципиелнюст во деј- 
ствувањето (во односите во Европа, а  тоа е почитувагъе еа  „За- 
вршниот документ од Хелоинки“ кој, според мене, отвора ши
рока перспектива не само за европска туку и за оветска оо- 
работка. За ова најдо|бр|0 укажуваат и реагарањата на светски- 
от печат7 8) Некой весници оостано!Кот во Белград то нарекоа 
анализа на Хелоиншкиот документ, што насочува кон нова ак
тивна соработка и ангажираност, а некой дека нетовото значе
ние ш  надминува траниците на Европа и добива и изразито 
мегународно значенье.

Ке эаклучам со зборавите ТИТО — тоа за мене е оимбол 
на постојава борба против етихијноста како извюр на девц- 
ј атрии и негативности внатре во нашата земја — за реставри- 
рагье на старото општество, а во мегународните односи — из- 
вор за војна и за доминација.“

Ботатиот Титов животан раволуционаран опус, нависти- 
на, е неисцрпен извор за 1најразноввдни анализи за изразито 
творечка примена на принципите на дијалектичкото мислење 
во југословенски услови што, веруваме, сагашните и идните 
научни кадри ке то сторат тоа, напојувајќи се како себеси та
ка и нашиот општествен развој „со свои сокови“ за изградба 
на „својата соиствана арж “9), како што вели поетют — борец 
Владимир Назор. Сето ова, се разбира ќе најде соодветво мес
то и во нагните учебници.

7) Според „Танјуг“, тоа се: римскиот весник „Паезе сера“, баг- 
датскиот „Ал Ирак“ и друш. Според белешките од разговорит со уче- 
ниците, Михаил Шестаков ja еагласи и оваа мисла: „Соврсмените свет
ски општествено-економски процеси сами по себе ja карактеризираат
Стихијноста како анахронизам.

9) Владимир Назор „ОСАМЉЕНИ ДУБ“, „Борба“, јуни 1949 година.
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