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Неодамна, во издание на новинската агенција Танјуг и 
издавачкиот центар Комунист, излезе од печат книгата под нас- 
лов „Југославија за Тито 1980".

Книгата, што по овој повод оакаме да ja  презентираме и 
на научната јавност и на пошироката читачка публика, е сос- 
тавена од најтажните и најпотресните зборови кои новинската 
агенција Танјуг ги испраќаше во земјата и во светот во вре- 
мето на последните месеци од животот на претседателот Јосип 
Броз Тито, а и по најтажниот момент по поновата историја на 
југословенските народи. На страниците на оваа книга се гово
ри за Титовата смрт, за смртта на човекот кој ja  создаваше 
историјата на оваа земја и сшито влијаеше на светската истори- 
ја, човекот чија борба и творештво станаа инспирација не са
мо на неговите народи, туку на сите народи кои во неговиот 
век се бореа за слобода, за подобар и посреќен живот, за прав
да и еднаквост.

Новинарите на Танјуг, коишто всушност ja направија оваа 
книга, и издавачите на книгата направија извонредно голем на
пор со оглед на тоа што сиот тој материјал го публикуваа за 
прилично кус период. Целокупниот текст на книгата е поделен 
на денет ооглавја и тоа според хронолошкиот тек на наста- 
ните и карактерот на информациите. Она што може да се почув- 
ствува од содржината на книгата, може и да се види преку 
богатиот илустративен дел од 168 фотографии.

На ваков начин компонирана и опремена оваа публикаци- 
ја претставува своевиден документ за сеопштата жал ост на еден 
народ, за тагата којашто се гледаше и физички се чувствува- 
ше, ко ja  беше вселена во домовите, фабриките, установите, шко
лите, разлеана низ улиците и полињата, насекаде каде што жи- 
веат и работат луѓето.

О ваа п убл и к ац и јa ќе остан е к ако тр ајн о сведош тво на д ос- 
тоинството на Титова Југославија и заветот дека ќе продол
жи да чекори во иднината по Титовите патеки на слободата, 
мирот, независноста, соработката со сите, творештвото и ху-
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манизмот. Богатиот преглед на изјави на гюзнати и непознати 
Југословени сведочи дека никогаш една земја не била толку 
обединета ово тага, гордост и љубов.

Во предговорот кон книгата, што го напиша Доброслав 
Кулафиќ, помету другого, пишува: „Се запознавме со дюсега 
невидена комеморација на сите жители на оваа земја, кой во 
тие деооови, каде било да се наогаа, беа најобеданети од кога 
и да било. Со Тито, и околу Тито. Никогаш Белград не бил 
поблиску до Гостивар, Жабљак, Бугојно, Дел je и Прибој, или до 
кое било друго место во земјата отколку овие денови, најтаж- 
ните во нашата историја. Тоа беа денови, кога зборуваа на] сип
ните, а останатите го доживуваа она за што немаа доволно си
ла и вистински зборови да го искажат“ (8).

Во ирвото поглавје под наслои „Денови на стравувања и на- 
дежи“ (113—27) се поместени секојдневните известувања на Тањ 
југ за здравствената оостојба на другарот Тито, почнувајќи од 3 
јануари до 3 мај 1980 година.

„Мислевме дека’ љубовта е лек“ (28—48) е еасло!в на вто- 
рото поглавје во кое се објавени само дел од телеграмите, пис- 
мата и пораките со најискрени желби за поскоро оздравува- 
ње на другарот Тито. Пораките беа упатувани <во Љубљана уш- 
те од јануари· 1980 година, веднада по при ото соопштение дека 
претседателот Тито е примен на лечење. Четири полни месеци, 
Југоеловените живее ja од соопштение до соопштение на лекар- 
скиот конзилиум за здравствената состојба на другарот Тито. 
Во клиничкиот цеытар во Љубљана беа ишратени десетиеа ил- 
јади писма, но и во овие стотина објавени на неколку страни- 
щ гможе да се најде она што е заедничко на сите: љубов спре- 
ма Тито, желба за негово оздравување и гордост поради него- 
вага величина.

Третото поглавје „Беше чест да се живее во Титово време“ 
(49—59) започнува со извештајот на лекар скиот конзилиум 
што беше соопштен на југословенската и светската јавност на 
4 мај 1980 година, непосредно по смртта на претседателот Jo- 
сип Броз Тито. Овде е поместен и Прогласот на Централниот 
комитет на Сојузот на комунистите на Југославија и Претсе- 
дателството на Социјапистичка Федеративна Република Југосла- 
вија по повод смртта' на претседателот на СФРЈ и претседател 
на Претседателството на СФРЈ, претседател на Сојузот на ко
м уни сти те н а  Југослаовија, м арш алот н а  Југослави ја и врховни- 
от команд ант на вооружените сили на СФРЈ Јооип Броз Тито.

„Тито не може да умре" (61—130) е наслов под кој е об- 
јавен само дел од .вестите и информациите што пристигнуваа 

сите редакции и дописвѓиштва на Танјуг. Тоа се најтажните 
вести„ еог;една единствена поразд: цела Југославија е во длабо- 
кц болка.;с̂ !с^еновите на жалост милиони Јушсловени се за
щ и т а  во книште на жалост во фабриките, месните заедници,
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општините, касарните и караулите, во Собранието на СФРЈ, 
учшшштата, установите, нашите дипломатски и други претстав- 
ништва во странство, во клубовите на нашите работници и се-
каде каде што чука срцето на Југословените и нивните пријате- 
ли.

Во петтото поглавје под наслов „Според Тито ќе нё поз- 
нава иднината“ (131—239) поместени се говорите на највисоки- 
те раководители на федерацијата, одржани на комеморативни- 
те ссдници. Во моментите кога цела Југославија беше обвиена 
во тага, на комеморативните собири, највисоките политички 
личности изразија, во името на сите, одлучност да се продол
жи Титовото дело во изградувавьето на независна, неврзана, 
социјалистичка самоуправна Југославија, татковина на рамно- 
правни народи, земја на творештвото и прогресот.

Зборувајќи за величината на Титовата личност Владимир 
Бакариќ, член на Претоедателството еа  СФРЈ и ДКСКЈ, во 
својот говор вели: „Една голема епоха во историјата на човеш- 
твото во Тито најде свој човек, човек кој ja  разбираше и кој 
аејзините прюбэтеми сю шгаетска Снага ш  вюдеше кон решава- 
ње. Оттаму неговиот углед меѓу луѓето и. меѓу народните маси 
ширум светот, меѓу пријателите и непријателите“ (135).

Во шестото поглавје под наслов „Ние за Тито“ (241—335) 
се изложени сеќавањата на средбите со Тито и мислењата за 
неговата историска појава. На овие страници, најпрвин, може- 
ме да ги читаме сеќавањата на народните херои. Тие, околу 
две стотини, од целата земја, дојдоа да се поклонат, да му од- 
дадат почит последен пат на најголемиот меѓу нив, на трократ- 
ниот херој на оваа земја. Од големиот број објавени сеќавања 
и мјислења би ш  спомнале следните: Михајло Апостолски, Ро- 
дољуб Чолаковиќ, Владимир Дедиер, Дане Петковски, Илија 
Џуваленовски,. Typ ѓа Бједов, Драган Ташковски, Пепца Кар- 
дел>, Павле Савиќ, Страхил Гигов и многу други.

„Последното патување на „Синиот воз" (337—356) е нас
лов на седмото поглавје. Во него се говори за последното пату- 
вање на „Синиот воз", кој на 5 мај, рано изутрина, тргна од 
Љубљана кон Белград, носејќи го ковчегот со посмртните остан
ки на претседателот Тито до последната станица на неговиот 
динамичен и плодотворен животен пат.

Во юсмото поглавје под наслов „Животот згасна, делото 
продолжува да живее“ (357—413) се зборува за сё она што се 
случуваше во Собранието на СФРЈ додека ковчегот со посмрт
ните останки беше изложен во холот на Собранието од 5 до 8 
мај 1980. За тоа време стотици почеши стражи се смени ja  за 
да ja  оддадат последната пошта на Јосип Броз Тито. Непрег- 
ледна когаоеа од милиони Југословени и страноки државja- 
ни, три дана и три гаоќи, дефипашргше покрај 10дарот на јуто- 
словенскиот великан.
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Деветтото поглавје го носи насловот „Титовото дело, пато- 
каз во иднината“ (415—495). Во првиот дел на ова поглавје об- 
јавени се неколку десетини авторски прилози за Тито, на наши 
новинари и угледни јавни и политички работници. Во вториот 
дел нанесен е револуциюнерниот и творечкиот животан пат 
на Јосип Брюз Тито, збогатен со многу цитати и изјави за нај- 
судбоносните моменти и за најгорливите прашања во извоју- 
вањето и оживотворувањето на југословенската социјалистичка 
револуција.

Завршувајќи го овој краток осврт на книгата за Тито, да 
наоомнеме дека новинската агенција Танјуг е основана на Ти
това инициатива непосредно пред Второто заседание на АВНОЈ. 
Огромниот труд што новинарите го вложија при пишувањето 
и собирањето на овој обемен материјал е само еден гест на бла- 
годарност за cè она што Јосип Броз Тито го стори за развојот 
и успехот на југословенската наука и култура.

Преку оваа книга, којашто се ограничува на преживува- 
њата во Титовата земја, заедио со книгата ко ja  говори за реа- 
гирањата во светот, современиците изразуваат признание на 
Титовото дело, а за идните генерации таа ќе претставува не- 
пресушен извор и инспирација за постојано револуционерно 
дејствување и менување на општеството, за хумаеост, правда и 
среќа.

Слободанка МИЛОШЕВИК
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