
ХРОНИКИ И СООПШТЕНИЈД

НАУЧЕН СОБНР „МАРКС И НАЖАТА СОВРЕМЕЫОСТ“ 
— По повод 100-годипшината од смртта на Карл Маркс —

Оваа година во целата наша 
земја, а и во други земји во све- 
тот се одбележува еден значаен 
јубилеј. По повод 100-годипшината 
од смртта на еден од најголемите 
умови во историјата на човекова- 
та мисла, Карл Маркс, (1883—1983) 
организирани се низа научно-ст- 
ручни собири посветени на негово 
то калитално дело. Тие собири 
претставуваат обид да се суми- 
раат резултатите, од основањето 
на марксистичката теорија до де- 
нес и тоа не само на теоретски 
план, туку и многу пошироко во 
смисла на можноста на нејзиното 
реализирање во општествената 
практика, како и доближување на 
марксизмот до општествената ст- 
варност анализирајќи ги нејзияй
те искуства.

Филозофско-Историскиот фа- 
култет во Скопје даде свој при- 
донес во одбележувањето на овој 
значаен јубилеј. Беше оргаеизи- 
ран научен собир на тема „Маркс 
и нашата современост“, кој траеше 
од 14 до 18 март оваа година. 
Всушносг почетокот на собирот 
свечено беше одбележак со при- 
годни манифестации уште на 12-ти 
март во Домот на ЈНА во Скопје. 
Свечениот собир го отвори Ректо- 
рот на Универзитетот , Дирк л и 
Метрдиј “ во Скопје, проф. д-р Але

ксандар Андреевски. Во својот по- 
здравен говор при отворањето на 
оваа свечена академија д-р Андре
евски укажа на важноста на ју- 
билејот и неговото достојно од- 
бележување во рамките на наше- 
то самоуправно, социјалистичко 
општество, кое се стреми да ги 
следи и развива Марксовите идеи.

Иашиот истакнат општествено- 
политички работник, проф. д-р 
Александар Грлич1сов, потоа го 
поднесе исцрпното излагатье за жи  
вотот и делото на Карл Маркс. 
Д-р Грличков истакна дека делото 
на овој голем творец предизвшсу- 
ва голем интерес во нашата епо- 
ха, за што зборуваат и големиот 
број напишани кштги и расправи. 
За Марксовата мисла е мной/ бит 
на оиаа компонента ко ja ja пока- 
жува способноста на Маркс да ги 
исползува резултатите на разви- 
токот на научната мисла за оп- 
штеството и човекот, до негови 
дни, како и во негово време, но 
притоа творечки да ги надмине и 
да ги ослободи од нивните огра- 
ниченооти и идеолошки заблуди. 
Професорот Александар Грличков 
наведе три причини кои битно вли 
јаеле на тоа Маркс и денес да 
биде актуелен, било во смисла на 
одобруваьье или на оспорување на 
она што тој го создал: првата при
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чина е внесувањето на активис- 
тичката димензија во филозофска- 
та и научната мисла; втората при 
чина е фактот дека делото на 
Карл Маркс и претходеше на епо 
хата на социјализмот во историс- 
киот развиток на човековото оп- 
штество; третата причина е от
ворен оста на оваа мисла и мож- 
носта таа понатаму да се разви- 
ва, напоредно со општествениот 
развиток.

Според тоа во времето кое е 
неоспорно одбележано со траси- 
рањето на патиштата кон социа
лизмом не може да се дозволи ос- 
порувањето на придобивките на 
марксизмом а од друга страна тра- 
дицијата на марксизмот треба да 
биде подлога за натамопши оства 
рувања во овој правец.

Крајот на свечената Академија 
беше одбележан со свечен кон
церт.

На 14-ти март отпочна со ра
бота научниот собир „Маркс и 
нашата современост“. Најнапред 
беше отворена изложбата на кни 
ш  „Од Маркс за Маркс“, во про- 
еториите на Филозофскиот факул- 
тет,. Изложбата претставуваше пре 
глед на најзначајните дела на 
Карл Маркс (собрани дела, фак- 
симили од рак описи .одделни кни 
ги), надополнети со портрети на 
Маркс. Беа изложени и голем 
брoj дела на македонски, јутосло 
венски, како и на странски авто- 
ри кои се бават со проблемата- 
ката на марксизмот. Оваа излож- 
ба на соодветен начин го илуст- 
рираше развитокот на марксисти- 
чката мисла од времето на Маркс 
до денес и степенот на нејзиното 
црименување во современата оп- 
штествен стварност, а пред се во 
рамките на нашето социјалистич- 
kö општество.

Отворањето на изложбата и на 
Научниот собир се одвиваше во 
присуство на наши истакнати оп- 
пггеств еыо-политички работници :
(Крсте Марковски, Ристо Цунов), 
научни и културни работници, уни 
верзитетски професори, вработе- 
ните во Филозофскиот факултет, 
студенти, наставници од гимнази- 
ите и средните училишта и др.

Реч на отворањето одржа Де
нот на Филозофскиот факултет, 
проф. Љупчо Копровски, додека 
воведниот збор беше на Претсе- 
дателот на Одборот на Собирот 
проф. д-р Христо Андонов-Полјан 
ски. Притоа професорот Полјан- 
ски укажа на историската димен 
зија и историското значенье на ми 
слата на Карл Маркс.

Собирот се одржуваше пет де- 
на (од 14 до 18 март), во кои има 
вме можност да ги чуеме излага- 
њата на 30 учесници (научни, оп- 
штествено-политички и културни 
работници). Излагањата беа темат- 
ски распоредени и ги третираа 
прашањата на поставената тема 
од различии аспекта, согласно со 
потесниот домен на интерес на се· 
Kroj учесник на Собирот.

Темите изнесени на Собирот на 
тој начин илустрираа едно богат
ство од проблеми и прашања кои 
се однесуваа не само на големи- 
ната на Марксовото дело и него- 
виот духовен хоризонт, туку и на 
неговата присутност и третман во 
современата стварност, на криза- 
та на марксизмот и на светот во 
кој живееме, во потрага по начи
ните и можностате таа да се над 
мине и на теоретско и на прак
тично поле. Тоа значеше опфаќа- 
ње на проблемите на развитокот 
и на нашето општество.

На Марксовата мисла и нејзи- 
ната релација со нашата совре-
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меност и беше пристапено од πο- 
веке аспекти: филозофски, социо- 
лонжи, економски, политиколош- 
ки, антрополошки, историски, кул- 
туролошки, педагошки, демограф- 
ски, воен итн.

Уште еднаш добивме потврда 
за неисцрпноста и широкиот за- 
фагг на Марксовото творепиво за 
прашањата на структурата и раз- 
витокот на општеството, за чове- 
кот и светот воопшто, за актуел- 
носта и ненадминливоста на него- 
вото ученье; можноста да дрпи ис 
куства од понатамошниот разви- 
ток на човековото општество, да 
ш  истражува критички однесувај- 
ќи се кон нив, а сето тоа со цел 
да се изнајдат најсоодветните па- 
тишта кои водат кон потполното 
ослободување на човекот. Антро- 
ид е о лошко-хуманистичката димен- 
зија на марксизмот уште една се 
покажа во сето свое значенье и 
важност, како основна цел на ова 
учење.

Насловите на темите презента- 
рани на Собирот самите по себе 
зборуваат за потребата, марксиз
мот, како научен поглед на свет, 
интегрално да се разгледа, како 
на пр: „Марксистичката теорија за 
кризата“, „Маркс или современо- 
ст“, „Марксовите капитални откри 
тија патоказ за решавање на свет 
ските и нашите економски проб- 
леми“, „Самоуправувањето и ос- 
лободувањето на општеств ениот 
труд во светлината на Марксовото 
учење“, „Актуелноста на Марксо
вите погледи за комуната“, „Марк 
совиот теориско-методолошки при- 
од во истражувањето на класно- 
социјалната структура*4, „Некой 
аспекти на Марксовиот хуманизам 
„Социјалистичкото, самоуправно 
општество и обр азов анието “,
„Карл Маркс и современата антро

пологаја“, „Еманципацијата на ж е
ната во духот на Марксовото уче
нье“, „За етичките погледи на Карл 
Маркс“, „Карл Маркс и историја- 
та“, „Марксизмот и современата 
византологаја“, „Карл Маркс за 
војната“, „Кон математичките ра- 
копией на Карл Маркс** итн.

Пстполн преглед на соопштени- 
јата од научниот собир „Маркс и 
нашата современост“, &е ни овоз- 
можи Годишниот зборник на Фи- 
лозофскиот факултет, посветеи на 
знача]ниот јубилеј, во ко] ќе би
дат отпечатени истите.

Составен дел на Собирот беа и 
плодните дискусии пгго се водеа 
по завршувањето на дневната ра
бота (излагањето на соопштени]а- 
та). Всуншост, тоа беа интересни 
и живи дебати иницирани и ин- 
спирирани од проблематиката из- 
несена во поднееените реферата. 
Воедно во текот на дискусијата 
беа допрени и нови аспекти на 
прашањата кои се поврзани и 
коишто произлегуваат од богатст- 
вото на живата и отворена Марк
сова мисла. Согласно, во текот на 
дискуси]ата со свои ставови иста- 
пи]a повеќе слушатели и учесни- 
ци на Собирот: д-р Јонче Јсси- 
фовски, д-р Јованка Кепевска, д-р 
Лазар Никодимовски, д-р Димитар 
Димитров, д-р Митра Шаровска, 
д-р Христо Меловски, д-р ТорЫ 
Старделов, д-р Ферид Мухиќ, дгр 
Коста Костов, д-р Петре Георгиев
ски, д-р Стојан Јордановски, м-р 
Олга Мурџева-Шкариќ, м-р ЗЪубо- 
мир Цуцуловски, д-р Г око Този, 
м-р Атанас Вангелов, д-р Кирил 
Темков, д-р Митко И ли ев ски, Ни
кола Тодорчевски и друга.

Како централно прашање се 
постави дилемата за актуелноста 
на Марксовата мисла денес, осо
бе но во контекстот на неговите
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ставови за социјализмот, од една 
страна, и капитализмом од друга 
страна. Изби на површина инте- 
ресот за моментот на современиот 
социјализам и за кризата во која 
тој запаѓа, во сир era со она што е 
капитализмот денес и кризата на 
то] таков капитализам. Споредби- 
те беа неодминливи то!шу поради 
фактот на интегралноста на дене- 
шниот свет и испреплетеноста на 
неговите најакутни проблеми.

Размислувањата за феноменот 
на кризата секако зафа&аат важ
но место во Марксовата теорија 
за општеството и неговиот разви- 
ток. Кризата, во себе ja содржи 
дијалектичката спротивност — оду 
мираььето на старото, преживеа- 
ното и раѓањето на новото, како 
надминување на старото.

Беше заклучено дека би било 
крајно догматски, кога од Маркс 
би се барало да оставил го.тови 
и соБршеии рецепти за решава- 
вањето на конкретните проблеми 
што произлегуваат од изградбата 
на социјализмот. Но Маркс сека
ко ja даде појдовната точка во 
една конкретна стварност да се 
изнајдат корените на постојните 
кризи и проблеми како и мето~ 
долошкиот пристал за решавање- 
то на петите. Меѓутоа општество
то се движи напред со забрзани 
чекори, така што на нас остану- 
ва задачата да то понесеме најго- 
лемиот товар на следењето и ис- 
тражувањето на новите појави. Са- 
миот факт дека признавме оти де
нес социјализмот е во криза, ко ja 
мора да се надмине на најадек- 
ватен начин, водејќи сметка пред 
се за местото, улогата и потребите 
на човекот е секако голем чекор 
напред во тој правец.

Задачата и основната цел на 
марксизмом како „теорија ко ja се

трюки за своето реализирање“, е 
менувањето на светом во духот 
на хумаиистичките цринципи, ток- 
му затоа што тој свет молсе и мо
ра да се менува. Во тој одыос ка
ко императив се поставува праша- 
њето заеманципацијатана човекот 
за што појдовен и основен у слов 
е разотуѓувањето на трудот и ос 
тварувањето на неговиот суштин- 
ски, творечки карактер; изграду- 
вањето на сестрано развиена лич- 
ност, „тотален човек“ — според 
Маркс. Човекот секогаш треба да 
претставува цел а не средство, ка
ко во сегашниот така и во идни- 
от историски контекст. Од тука 
цроизлегува и сунггествената за 
адекватноста на средствата во из- 
градувањето на нашето самоуправ
но, социјалистичко општество.

Иако Маркс во своето дело ре- 
чиси никогаш експлицитно не збо- 
рува за уметноста и културата во· 
оппгго, сепак од неговото севкупно 
учење за општествената структура и 
ошптествениот развиток можат да 
се изведат и неговите ставови за 
овие битни ошптествени феноме- 
ни а тие го најдоа своето место- 
и на дискусијата на Собирот. При- 
тоа освен општите согледувања, 
беа изнесени и конкретните ис- 
куства на нашето општество во 
доменот на уметноста, образова
нного и воспитанието, како и кул
турата воопшто.

Согледувањето на полето на 
етиката од аспектот на марксис- 
тичката мисла, есенцијалната пот
реба за изградување на марксис- 
тичка етика, прашањето за нејзи- 
ниот однос со искуството на соци- 
јализмом зазема исто така истак- 
нато место во дискусијата.

Актуелниот и често контроверз- 
но третиран проблем кој се одне- 
сува на еманципацијата на жена
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та во духот на општочовечката 
еманципација, неминовно се намет 
на и предизвика мошне интерес
на дебата, од ко ja произлегоа уш- 
те поинтересни сознанија. Впрочем 
Маркс отворено изјавил —- да 
парафразирам — дека степенот на 
еманципацијата на жената е битен 
показател за степенот на развие- 
иоста на едно општество.

Реч на затворањето на научни- 
от собир „Маркс и нашата совре- 
меност“, одржа проф. д-р Христо 
Андонов-Полј ански, претседател
на Факултетскиот совет и на Ор- 
ганизациониот одбор на Собирот. 
Toj зборуваше за значењето на одр 
жувањето еден ваков собир, посве- 
теи на еден голем јубилеј, како за 
нашата научна така и за нашата нас 
тавна и идејно-политичка работа. 
Интересот што го предизвика оваа 
маиифестадија, нејзината посете- 
ност, како и бројот на непосредни 
те учесници укажува на можнос- 
та и во иднина да бидат органи-

зирани уште поголеми и побогати 
по содржина научни собири од 
ваков характер.

Професорот Полјански ja ис- 
користи оваа прилика да одбележи 
и еден друг значаен јубилеј, повр- 
зан со историјата на Македонија 
— 40-годишнината од основањето 
на Комунистичката партија на Ма
кедонка и формирањето на Цен
тр ал нкот комитет на КПМ (19 
март, 1943).

На крајот проф. Полјански им 
се заблагодари на сите учесници 
на Собирот на оние коишто уче- 
ствуваа во неговото организирање 
и на оние кои активно то следеа 
и творечки се вклучија во него- 
вата работа.

Останува, да нагласиме уште 
еднаш, дека овој убав и широко 
осмислен зафат треба да биде пот- 
тик и за идни вакви настани.

Антоанела ПЕТКОВСКА

ПЕТТА ИШЕРКАТЕДРИСКА КОНФЕРЕНЦША ИА ИСТОРИЧАРИТЕ MA
ЈУГОСЛАВИЈА

На 28 и 29 октомври 1982 го
дина се одржа Петтата интерка- 
тедриска конференција на истори- 
чарите на Југославија. Овој пат 
домаќин беше Отсекот за истори- 
ја на Филозофскиот факултет во 
Белград. На овој нивен редовен 
годишен собир учествуваа студен- 
тите и професорите — претставни- 
ци од историските катедри на фи- 
л озофските факултети од Љубља- 
на, Белград, Задар, Нови Сад, За
греб и Скопје. Работниот дел на 
конференцијата започна со изла- 
гањето на студентските трудови 
(соопштенија и прилози) на тема 
„Заедништвото на територијатана

Југославија од почетокот на XIX 
век до 1918 година“. Беа подне- 
сени следниве трудови: Марија 
Пандевска — Скопје, „Учеството 
на Македонците во Првото српско 
востание“; Воислав Павловиќ — 
Белград, „Југословенството кај Cp- 
бите од 1860 до 1868“; Нада Си- 
MWk — Нови Сад, „Идеja на со- 
лидарноста на Обединетата српска 
младина“; Марко Штукец — Љуб- 
љана, „Патувањето на Јосип Јур- 
чиќ во Србија 1872 г.", „Бранко 
Бепшин — Нови Сад, „Светозар 
Милетиќ и националното праша- 
ње“; Рамиз Шабанозик — Скоп je, 
„Илинденското востание и југосло-
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