
ж а в а  од пред повеќе од еден век  
и  д ек а  при тоа ce нудени разни  
модалитети н а  д р ж ав а  и  држ ав- 
ност, меѓу кои  и  во рам ките на 
ф едераци ја или конф едерација — 
балканска, источна, југословенска, 
јуж нословенска. М еѓутоа само 
К П Ј, н а  чело со другарот Тито, 
правилно го третираш е м акедоњ  
кото национално праш ањ е и  во 
рам ките на  заедничката борба е 
и звојувана слободата и  конститу- 
ирањ ето н а  АСНОМ-ска Македо- 
ни ја. Во дискуси јата ce изнесени 
многу нови праш ањ а и  сознанњ  
ja  кои  треба да послуж ат како  
поттик за  натам ош ни истраж у- 
вања»

Сите реф ерати  и  дискуси ја  ќе 
бидат објавени во  посебен збор- 
ник, во  издание н а  М акедонска- 
та  академ и ја  на  науките и  умет-
НОСШТвс

Задачата ш то Организациониот 
одбор как о  сво ја  цел ja  постави 
беше врз основа на историските 
ф акти  и  најповите научни созна- 
ни ја, здобиени од досегапш ите 
проучувањ а на архивекиот и  до~ 
кум ентарниот м атери јал, к ак о  и  
многубројните расправи, моногра- 
фии, схатии, спомени и  други Ha
nnen, ш то попотполно и  поцелосно, 
научно и  објективно д а  ce освет« 
ли овој период од создавањ ето 
н а  м акедонската држ авност. Ce 
надеваме д ека  со објавувањ ето 
на  м атери јалнте од научниот со- 
бир ќе  ce здобиеме со уш те еден 
зборник н а  трудови ш то ќ е  по- 
буди интерес ка ј сите научни, 
просветни, културни и  јавии  ра- 
ботници, к ак о  и  к а ј попш рок круг 
н а  читатели.

Благој СТОИЧОВСКИ

ЈУ БИ Л ЕЈ HA ПРОФ. Д-Р CTJEXIAH АНТОЛЈАК ВО ЗАДАР, (Ф илозофски 
ф акултет Задар 28 ф евруари 1985)

И сториското друш тво н а  За- 
дар, на  28 ф евруари о,гв по повод 
75-годишшшата од ж нвотот и  50» 
годиш ш ш ата од научната дејност 
н а  проф. д-р Стјепан А нтолјак ор- 
ганизира свечен собир. Причинн- 
те ш то токм у во Задар  ce од рж а 
таков повод и  И сториското друш- 
тво н а  Задар  д а  бвде иницијатор 
и  носител на  тоа одбележ увањ е 
беа многустрани. П ред cè познато 
е д ека професор Антолјак, со пов- 
торното доаѓањ е во  Задар  во 70- 
тите години ja  обновн работата 
на  И сторнското друш тво, поради 
ш то Д руш твото успеш но делува 
и  е едно од најактивните во Хр» 
ватска. Конечно, овде е и  она

ш то е веќе познато, но во оваа при- 
лика треба д а  ce истакне, a  тоа 
е долгогодиш ната и  непрекината 
врска  н а  проф есорот А нтолјак со 
Задар, н  тоа, не само н а  научен 
туку и  н а  педагош ки план.

Свечениот собир започна н а  28 
ф евруари, со претпладневниот 
прием ка ј претседателот на  Оп- 
ш тината Задар, инж енерот Â. Бе- 
нети. Во т аа  прилика во делега- 
ци јата  ш то ja  прими претседате» 
лот, славекикот, д-р С. Антолјак, _ 
беа секретарот на И сториското 
друш тво нроф, Радомир Јуриќ, 
гостинот н а  И сториското друшт» 
во на Задар, академ ик Радослав 
Катичиќ, проф. Јосип Видаковиќ,
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декан на ф илозоф скиот ф акултет 
во Задар и  проф. д-р Б ранко  Па- 
h o b  во име на Ректоратот н а  Уни- 
верзитетот „Кирил и  М етоднј“ од 
Скопје. Во свечената атмосфера, 
к о ја  ш то траеш е повеќе од кол~ 
к у  ш то беш е предвидено со про~ 
токолот, претседателот на  Општи- 
иата, у к а ж а  н а  важ н оста и  зна- 
чењ ето ш то j a  им аш е славеникот 
и  cè уш те j a  им а во задарската 
средина. Во таа  прилика н а  при- 
сутните претседателот им врачн 
подароцњ

И стиот ден, попладне во 18 ча- 
сот, во свечената сала н а  Фи- 
лозоф скиот ф акултет во Задар, 
пред преполниот аудиториум, за» 
почна свечениот дел н а  еобирот, 
со ко ј ш то претседаваш е проф. 
Радомир Јуриќ, секретар н а  Ис- 
ториското друш тво н а  Задар. По 
уводната беседа н а  професорот 
Јуриќ , реч  м у беш е дадена на 
професор Слободан Ч ача, претсе- 
дател н а  И сториското друш тво на 
Задар. Во таа  прилика тој j a  προ- 
м овира кн ш п ката на  проф» д-р 
Стнјепо Обад, посветена н а  жи- 
вотот и делото на д-р Стјепан Ан- 
толјак , ш то j a  отпечати Историс- 
кото друш тво н а  Задар, со помош  
на  Ф илозофскиот ф акултет во 
Задар и  С амоуправната интересна 
заедница за  културата н а  О тпти- 
н ата  Задар, и  тоа как о  втора  кни- 
га во  рам ките на сво јата  скром- 
н а  издавачка дејност. Во подол- 
гото излагањ е. С. Ч ача  ce осврна 
н а  ж ивотниот и  творечки пат на 
славеникот. П ри тоа тој посебно 
у к а ж а  н а  научната ш ирочина на 
неговата работа на полето на  ис- 
ториеките науки, к о ја  ce движж 
од Средниот век  п а  cè до 19 век, 
и  тоа к а ј снте јуж нословенски 
народи. Посебно ja  истакна не- 
говата работа  врз проучувањ ето 
на  средновековното минато и  тоа

не само на  Задар, туку и н а  Хр- 
ватска и  М акедонија. П онатам у 
у к а ж а  и а  неговата педагош ка и  
научна работа, посебно н а  обно» 
вата  на историската катедра во 
Скопје, П рш птина и  организира» 
њето н а  постдипломските студни 
на Ф илозофскнот ф акултет во За- 
дар. По од рж аната  беседа н а  С, 
Ч ача, н а  славеникот свечен при- 
м ерок од книгата „Ж ивотот и  де- 
лото на д-р Стјепан А нтолјак", му 
врачи д-р Стијепо Обад.

По излагањ ето н а  С. Ч ача, на  
собирот му ce обрати деканот 
на Ф илозофскиот ф акултет д-р 
Јули јан  Медини. Со топли и  ис» 
крени зборови му ce заблагодари 
на  славеникот за  неговата долго- 
годиш на самопрегорна, научна и 
педагош ка работа не само н а  От- 
секот за  историја, кој според 
зборовите на  деканот, со повтор» 
ното доаѓањ е н а  славеникот во 
Задар  почнал научно и педагош- 
ки  д а  работи. Посебно у к а ж а  на 
неш вите заслуги н а  организира- 
њето н а  научната работа н а  фи~ 
лозофскиот ф акултет во Задар, 
посебно при организирањ ето на  
постдипломските студии. Н а кра- 
јо т  деканот нагласи, дека врска- 
та  на  славеникот, како  н а  педа- 
гошки, так а  и  н а  научен план, 
со Ф илозофскнот ф акултет во  За- 
дар  и  понатам у трае»

Во името н а  Ректоратот на 
Универзитетот Кирил и М етодиј“ 
од Скопје, на  собирот и  н а  проф. 
д-р Степан А нтолјак му ce обра- 
ти проф. д~р Б ранко Панов. Во 
подолгата беседа, тој посебно ja  
истакна иеговата работа врз раз» 
во јот н а  историограф ијата во 
М акедонија по В тората светска 
во јна, и  посебно неговите резул« 
тати на проучувањ ето н а  маке- 
донското средновековие, кое, ка- 
ко  ш то нагласи, спаѓа во врвот
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Ha европсКата и светската визан- 
тологија. По одржаната беседа, 
д-р Бранко Панов им врачи при- 
годни подароци на славеникот, 
на деканот на Филозофскиот фа- 
култет и на претседателот на Ис- 
ториското друштво на Задар.

По д-р Панов^ на собирот во 
име на Сојузот на друштвата на 
историчарите на Хрватска му ce 
обрати проф. д-р Јосип Лучиќ,

виш научен советник во Институ- 
тот за хрватска историја при Уни- 
верзитетот во Загреб. Тој при тоа 
укаж а и го истакна значењето 
на славеникот, како сестран ис- 
торичар, како кого во нашите 
средини има cè помалку. Ce ос- 
врна и на неговиот широк нау- 
чен опус, издвојувајќи ja  негова- 
та книга" Facta ili concordia iz 
1102 godine."

Ha јубилејот во Задар на славеникот Д-р Стјепан Антолјак пригодни 
подароци од Ректоратот на универзитетот „Кирил и Методиј” од Скопје 

му врачи проф. д-р Бранко Панов

По д-р ЈЗучиќ, на собирот му 
ce обрати проф. д-р Љеља Добро- 
ниќ, стручен соработник на Лек- 
сикографскиот завод од Загреб. 
Во кратката беседа таа му ce заб- 
лагодари на славеникот, на non 
тикот што и  го дал нејзе лично 
во почетокот на нејзината Haw- 
Ha работа во Загреб, но посебно 
на прекрасното пријателство и 
помош, кое славеникот го укаж ал

на нејзините родители. Во таа 
прилика д-р Доброниќ на славе- 
никот му врачи пригоден пода- 
рок.

Ha собирот понатаму му ce 
обрати н д-р Винко Форетиќ, пен- 
зиониран директор на Историс- 
киот архив во Дубровник. Toj по- 
себно ги извести собирот за сла- 
вениковата несебична и самопре- 
горна работа околу средувањето
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на Историскиот архив во Задар, 
непосредно по војната. Потоа 
укаж а на значењето на некои од 
трудовите (Pacta и Конавска бу- 
на), укаж увајќи со тоа на обича- 
јот на славеникот да ги изучува 
овие настани од хрватската ис- 
торија, кои ce и дел од еврол- 
ската историја.

Н а крајот на свечениот собир, 
на присутните им ce обрати и 
славеникот. Во краткиот говор, 
ce заблагодари на укаж аната чест, 
на Историското друштво во За- 
дар и на присутните кои со сво- 
јата бројна присутност му одда- 
ле чест, При тоа посебно укаж а 
на важноста на изучувањето на 
историјата, бидејќи како еднаш 
во еден момент на восхит рече, 
цитирајќи ш  зборовите на еден 
од значајните интелектуалци во 
Загреб и Хрватска во 19 век, Be- 
лимир Г а ј.. .  „народ без истори- 
ja, тоа е како орел без крила".

По завршениот свечен собир, 
проф. Радомир Јуриќ, најави пре- 
давање на кадемикот Радослав 
Катичиќ, претставник на Славис- 
тичкиот семинар во Виена, под 
наслов „Почетоците на хрватска- 
та историографија како филолош» 
ки проблем". Треба да ce истак- 
не, дека академикот Катичиќ во 
таа лрилика изјави дека преда- 
вањето не само што му го посве- 
тува на славеникот, туку е и пот- 
тикнат од некои негови трудови

од наведената пробламатика, па 
затоа репшл и да го одржи ова 
предавање,

По одржаното предавање во 
новите изложбени простории на 
Научната библиотека во Задар, 
беше отворена изложба, на одбра- 
ните научни и стручни трудови 
на д-р Антолјак. Во оваа прили- 
ка д-р Весна Цестраиќ, виш на~ 
учен соработник во Институтот 
на JA3Y во Задар одржа пригод- 
иа беседа,

И на крајот да додадеме дека 
професор д-р Стјепан Антолјак, 
со својот досегашен научен опус 
навистина покажа дека за неш  
може да ce рече дека е еден од 
последните неимари не само на 
хрватската туку и на југословењ 
ската историографија, чијшто ра- 
ботен елан не престанува и по не- 
говото заминување во пензија» 
Впрочем, бројните јавни призиа= 
нија, коишто славеникот ги до- 
бил за својата долгогодишна ра- 
бота, покажуваат каков научен 
углед и почитување има славе- 
никот не само во задарското, хр- 
ватското туку и во останатите ју- 
гословенски подрачја, каде што 
делувал и cè уште делува.

Фрањо СМИЉАНИК

(Превел од хрватскосрпсхш јазик 
Благој СТОИЧОВСКИ)

Реч при промоцијата на Зборникот на трудови „CAMOYIIPABATA ВО 
МАКЕДОНСКАТА РЕВОЈ1¥ЦИЈА — Од македонското национално-ослобо- 
дително движење до ACHOM“, Делчево, 1985, 124.

Почитувани другари и другар- 
ки, колеги и колешки!

Ja  имам повеќе од ретката 
чест, чест но истовремено и не-

скриено задоволство на ового 
дишната манифестација „РОЦЕВИ 
ДЕПОВИ" да ги претставам мњ 
натогодипшите резултати од на- 
шиот научен собнр.
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