
го принципиелен во согласност 
со политиката на нашата народна 
власт, со настојувањата да 
се остваруваат сите оние задачи 
што водат кон социјализам, кои 
водат кон зачувување на мирот во 
светот и зацврстуванье на меѓуна- 
родната соработка.. .“

И покрај многу бројните об- 
врски што другарот Тито ги има- 
ше како активен државник, тој 
секогаш наоѓаше време за средби 
и разговори со новинарите, осо- 
бено кога тоа го бараше актуел- 
ниот политички момент или, пак, 
кога новинарството ja чувствува- 
ше потребата за иегова порака и 
поддршка. Тито ja користеше се- 
која прилика да проговори за уло- 
гата и значењето на информатив- 
ните средства. Притоа тој укажу- 
ваше на успесите, но и на она 
што не чини во оваа дејност, а со 
тоа даваше насоки како да се 
работи. Така, во разговорот со но
винарите на редакцијата на „Ко
му нист", на И април 1959 година, 
а по повон 40-годипшииата на 
СКЈ, меѓу другого, истакна: „Тре
ба повесе да се пишува за самата 
практика, за нашите искуства и за 
тоа какви тешкотии имаат кому- 
нистите и другите наши луге на 
теренот, со што сё тие се суди- 
раат во борбата за нови соција-

листички односи. За тоа треба да 
се пишува, зашто практиката е 
најдобра животна школа".

Титовите укажувања и пораки, 
содржани во оваа книга остану- 
ваат наша трајна обврска во ус- 
лови кога се води борба за ната- 
мошен развој на системот на 
јавното информирање и со право 
од него се очекува особен придо- 
нес во развивањето на придобив- 
ките на револуцијата, во нејзино- 
то натамошно продолжување и 
продлабочување. Затоа излегување- 
то на оваа книга, во ко ja, покрај 
изборот на текстовите и поместу- 
вањето на повеќе фотографии од 
средбите на Тито со новинарите, 
е даден сумарен преглед на борбе- 
ните гласила на револуцијата, 
претставува значаен издавачки 
потфат и овозможува целосно за- 
познавање со мислата и делото на 
другарот Тито во сферата на јав- 
ното информирање и масовното 
комуницирање. Како таква книгата, 
всушност, е своевиден прирачник, 
непосреден инспиратор за рево- 
луционерната акција на работайте 
луге и граѓаните и посебно за 
оние на кои пишаниот збор и ин· 
фомирањето им се животна опре- 
делба и општествена обврска.

(А. П.)

МИНХЕНСКИОТ ДОГОВОР И ЈУГОСДОВЕНСКИТЕ 
И ЧЕХОСДОВАЧКИТЕ НАРОДИ, СКОШЕ 1980

Трудот „Минхенскиот договор, 
и југословенските и чехословач- 
ките народи“, што излезе во изда
ние на Институтот за национална 
историја во Скопје, претставува 
всушност зборник на трунови под- 
несени на симпозиумот по повод

40-годишнината на Минхенскиот 
договор, кој, во организација на 
Сојузот на друштвата на истори- 
чарите на CP Македонија, Југо- 
словенско-чехословачката историс- 
ка комисија, Катедрата за исто
ргла при Филозофскиот факултет
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и Институтот за национална исто· 
рија, се одржа од 5 до 9 ок- 
томври 1978 година во Скопје.

Зборникот донесува 22 прилога, 
од кои пет се од чехословачки 
автори. Во трудовите се осветле
ны многубројни аспекта во врска 
со проблемите и прашањата по- 
врзани со Минхенскиот договор и 
внатрешната и надворешната по
литика на тогашната Чехословач
ка република и Кралството Југо- 
славија. Посебно внимание е пос- 
ветено на меѓународните аспекта 
на минхенската криза ко ja прет- 
ставуваше почеток на трагедијата 
на чехословачкиот народ и крај 
на изгледите за мирен развој на 
односите меѓу народите во Ев
ропа.

Трудот ги донесува следните 
прилози: д-р Тодор Стојков, Оп- 
штествено-економските прилики во 
Југославија во времето на Мин
хенскиот договор; Вацлав Крал, 
Чехословачката надворепша поли
тика и Минхен 1938; д-р Живко 
Аврамовски, Ставот на југословен- 
ската влада спрема Минхенскиот 
договор; д-р Данчо Зографски, 
Третиот рајх и македонското пра- 
шање во времето на Минхенската 
криза; Ладислав Деак, Чехосло- 
вачко-југословенските односи во 
времето на Минхен; проф. Славка 
Фиданова, Прогресивните сили во 
Македонија во времето на Мин
хенската спогодба; Франце Фили- 
пкќ, Чехословачката криза и Сло- 
венците; д-р Јован Р. Бојовиќ, Од- 
гласот на Минхенската спогодба 
во црногорскиот печат; м-р Υροιιι 
Недимовиќ, Подршка на народно- 
фронтоваките сили во Босна и 
Херцеговина на Чехословачката 
република (1937—1938); д-р Миле 
Тодоровски, Работничкото и син- 
дикалното движенье во Македоки-

ја во периодот на губеньето на не- 
зависноста на Чехословачка; Тоне 
Зорн, Нацизмот и словенечкото 
малцинство во австриска Корушка 
во летото на 1938; д-р Јозеф 
Харна, Комунистичката партија 
на Чехословачка во борба против 
Минхен; д-р Вук Винавер, Југо- 
словенската влада и политиката 
на неспротивставување на нацис- 
тичкото разбивање на Чехословач
ка; д-р Душан Лукач, Местото и 
улогата на судетските Германцы 
во слабеењето на Чехословачката 
република; Херта Ткалчекова, 
Словачка и Минхен; д-р Петар 
Милосављевиќ, За некой аспикти 
на дејноста на КПЈ во периодот 
на Минхенската криза; д-р Душан 
Бибер, Британците за Стојадино- 
виќ и Минхен; д-р Бранислав Вра- 
нешевиќ, Младината во Војводина 
во борба против фашизмот и 
Минхенскиот диктат; Александар 
Касаш, Војводинската јавност и 
Минхенскиот договор; Никола 
Петровиќ, За Минхенската криза 
по ченириесет години, врз основа 
на сеќавањата и нови документы. 
Мирослав Тејхман, Чехословачка
та емиграција во Југославија по 
Минхенската криза, и д-р Миро
слав Стапловшек, Одѕивот на Мин
хенскиот договор во словенечкиот 
клерикален и либерален печат.

Внатрешните прилшш во Jyio- 
славија во времето на Минхен
ската криза се карактеризирале 
со општа политичка и социјална 
криза ко ja постојано се продла- 
бочувала. Граѓанските партии се 
наоѓале во процес на распаѓап е 
и политичка дезориентација. Со- 
очен со cè поостри национални и 
социјални спротивности, режимот 
започнал политика на јаккење на 
економските и политичките врски 
и односи со Германија. Постојано-
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то зголемување на издатоците од 
надионалниот доход за воени цели 
доведе до влошување на економ- 
ско-социјалната положба на труд- 
бениците и до нараснување на 
антифашистичкото расположение 
на широките народни маси.

Политиката на југословенските 
владејачки кругови во деновите 
на Минхенската криза оквалифи- 
кувана е како издајничка. Капи- 
тулантското држење и улогата на 
југословенската буржоазија имале 
за резултат влошување на внат- 
решната и надворешно-политичка- 
та положба на земјата. Независ- 
носта и безбедноста на Југославија 
и нејзиниот опстанок како државна 
целина биле доведени во прашање. 
Неспособна да се зафати со решава- 
њето на основните прашања. пред 
cè на аграрното и националното 
решавање, поради што државната 
заедница на југословенските наро
ди — Кралството на Орбите, Хрва- 
тите и Словенците, беше потре- 
сувана од остри национални и со- 
цијално-класни спротивности уште 
од првиот ден на своето создава
йте, југословенската реакционерна 
буржоазија, во настојувањата да 
ги зачува своите класни позиции, 
тргнала во отворено предавство 
на својот сопствен народ и земја.

Разгледувајќи го македонского 
прашање во балканската политика 
на Третиот рајх во времето на 
Минхенскиот договор, професорот 
д-р Данчо Зографски подвлекува 
дека нацистичките властодршци 
во својата европска стратешја 
постојано го имале предвид Бал- 
канот и ниту во еден момент 
не престанале да манипулираат со 
македонского прашање за оства- 
рување на плановите на герман- 
ска експанзија и доминација. Ис- 
товремено зајакнале и економски-

те интереси на Хитлерова Герма
н ц а  за балканското подрачје, кои 
се изразувале во настојувањата 
за експлоатација на природните 
богатства и извоз на капитал, 
при што во рамките на овие 
зафати Југославија и подрачјето 
на Македонија имале значајно 
место. Стоковниот промет меѓу 
Југославија и Германија бележел 
постојан пораст. Југославија била 
претворена во лиферант на суро- 
вини за груманското стопанство.

Долга низа години „француски 
сателит“, Југославија посебно 
ja напуштале француоката „орби- 
та" и во деновите на чехословач- 
ката криза, 1938 година, зазела 
„неутрална" позиција, која зна- 
чела всушност помош на Герма
нн] а. Насталило влошување на 
југословенско-чехословачките од- 
носи кое прераснало во отворена 
криза. Таквата политика на вла
де јачкиот режим ja влошиле меѓу- 
народната положба на Југославија 
и ги оживеале бугарските барана 
за ревизија на граничите и напо
рите на Бугарија за разградување 
на солидарноста и пријателството 
меѓу балканските држави, кое 
поради претензиите спрема Маке- 
донија никогаш и не беше ис- 
крено,

Комунистичката партија на Ју- 
гославија, станувајќи значај на по- 
литичка сила под раководството 
на Јосип Броз Тито, токму во 
овие години вршела силно влиja 
m e не само на расположението 
на масите туку и на политичките 
збиднувања. Основа на надвореш- 
но-политичката линија на КПЈ во 
овој период претставувала борбата 
против фапшзмот ,борбата за со- 
работка на сите прогресивни и 
демократски сили. Партијата 
вршела мобилизација на партис-

21 Исторцја
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кото членство и на сите демо
кратии и партиски сили за 
отпор против фашистичката о- 
пасност и за одбрана на 
независноста на земјата. Во овој 
поглед во повеќе прилози е под- 
влечено особено улогата и актив 
поста на Сојузот на комунистич- 
ката младина на Југославија и 
на сите напредни младински орга
низации. Партијата ги повикувала 
југословенските народи на будност 
и спремност да ja бранат својата 
загрозена независност.

Проследувајќи ja активноста 
на прогресивните сили во Маке- 
донија во периодот на минхен- 
ската криза, професорот Славка 
Фиданова истакнува дека за нап- 
редните сили во Македонија со 
Минхенскиот договор била дове
дена во прашање не само неза
висноста на Чехословачка туку 
и независноста на југословенските 
народи. Одбраната на граничите 
на Чехословачката република нап- 
предните и патриотските сили во 
Македонија ja разбрале како од
брана и на граничите на Југо- 
славија. Прогресивната општестве- 
во масовното пријавување на до- 
се солидаризирала со народот на 
Чеохсловачка. Солидарноста со 
чехословачкиот народ се изразу- 
вала, покрај другото, и во соби- 
рањето на материјалната помош и 
во масогното пријавување на до- 
висноста на Чехословачка, 
броволците за одбрана на неза-

Борбата на чехословачкиот на
род за одбрана на својата соп- 
ствена слобода и независност и 
на демократијата во светот ука- 
жала силно влијание врз прогре
сивните сили и во останатите ју- 
гословенски земји. Франце Фили
п п  подвлекува дека во Словенија 
тоа влијание се изразувало осо

бено во зголемувањето и интензи- 
вирањето на барањата за демо
кратизаций на политичкиот сис
тем во земјата. Словенечките 
комунисти постојано укажувале 
на опасноста која му се закану- 
вала на словенечкеот и остана
тите југословенски народи од гер- 
манскиот и италијанскиот фаши- 
зам и од реакционерните сили 
во земјата, наедно истакнувајќи 
дека попуштањето пред внатреш- 
ната и меѓународната реакција 
би значело самоубиство за слове- 
нечкиот народ. Во широките слое- 
ви на народот во времето на чехо
словачката криза целосно пре- 
овладало сознанието дека осло- 
бодувањето на словенечкиот и 
останатите југословенски народи 
можат да му донесат само демо- 
кратските сили на чело со работ- 
ничката класа.

Интернационалистичката соли- 
дарност на народноослободител- 
ните сили во Босна и Херцего- 
вина со чехословачкиот народ, 
истакнува во својот прилог Урош 
Недимовиќ, дошла до силен из- 
раз особено преку активноста на 
прогресивнаат студентска млади
на. По повод потпишувањето на 
Минхенскиот договор во септем- 
ври 1938 година. Југословенско- 
чехословачката лига во Сараево 
и комунистите и антифашистич- 
ката младина организирале про- 
тестни демонстрации во повеќе 
места. Младината на Војводина, 
нишува д-р Бранислав Враненте- 
виќ, исто така реиштелно станала 
во борба против фашизмот и Мин
хенскиот договор. На чело на 
младинското движење, кое ja оп- 
фаќало сета работничка, селска, 
студентска и средношколска мла
дина, стоеле комунистите. На 
страната на чехословачкиот народ
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застанала сета прогресивна јав- 
ност на Војводина. Огромното 
мнозинство на црногорското јавно 
мислење, истакнува д-р Јован Бо- 
јовиќ, исто така станало во заш- 
тита на чехословачката држава и 
насталило против фашистичко-на- 
цистичката експанзија.

Покрај разгледувањето на внат- 
решната и надворешната полити
ка на Чехословачката република 
и југословеноко-чехословачките од- 
носи во времето на минхенската 
криза, во трудовите на авториге 
од Чехословачка посебно место 
зазема ирашањето за држењето 
и улогата на прогресивните сили 
во Чехословачка во борбата за 
запазување на нејзината целост и 
самостојност. Вацлав Крал под- 
влекува дека Комунистичката nap- 
THj а на Чехословачка била уште 
од почеток на чело на борбата 
за создавање единствен народен 
фронт против фашизмот, изграден 
врз основа на сојуз со сите демо-

кратски, прогресивни и патриот- 
ски сили.

Објавувањето на прилозите под- 
несени на симпозиумот „Минхен- 
скиот договор и југословенските и 
чехословачките народи"' бездруго 
значи збогатување на нашата ис
ториографу а со уште еден знача- 
ен труд. Соогаптувајќи ги најно- 
вите резултати од своите истра- 
жувања, југословенските и чехо
словачките историчари фрлаат но
ва светлина врз низа прашања 
и проблеми поврзани со Минхен- 
скиот договор, како значајна ета- 
иа кон идните судбоносни настани 
за народите на двете земји. Освен 
тоа што во повеќе трудови се 
разгледуваат приликите и полож- 
бата во Македонија и нејзиното 
место во развојот на меѓународ- 
ните настани, овој труд значи 
истовремено и афирмација на дос- 
тигањата на нашата историска 
наука.

Р. X.
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