
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.

311



Ćo noj авувањето H â оваа кни- 
га — Зборник на соотптенија (мик- 
ростудии, расправи, аналитич1ш  
статии), групирани околу цен- 
тралната тема на минатиот на- 
учен собир „САМОУПРАВАТА ВО 
МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИЈА", 
ja  подновивме новата и совреме- 
ната историографија со едно вред- 
но и полезно дело.

Со право веруваме дека Сове- 
тот на манифестацијата „Гоцеви 
денови" ке истрае во иастојува- 
њата за претворување на досегаш- 
ш т е  три собири во традипија во 
годините што ce пред нас ■— тра- 
диција племенита и инспиратив- 
на на коja  би ce собирале новите 
геиерации историчари, правници, 
политички писатели. Со ветерани- 
те на македонската и на југосло- 
венската наука — професорите 
Христов, Андонов-Полјански, Зог- 
рафски, академикот Пандевски 
настапуваа и до cera — со запазе- 
ни реферати Владо Поповски и 
други претставници на помлада- 
та геиерација македонски науч- 
ници.

Почитувани колеги!
Зборник на трудови обично 

асоцира на тематска дифузност, 
ми ce чиии дека презентираните 
прилози во овој Зборник го до- 
каж уваат спротивното. Со анали- 
зите на самоуправата на Креснен- 
ското, Илинденското востание и 
на Крушевската република (Томе 
Момировски), ce придружуваат и 
подетални, егзактни анализи на 
Манол Пандевски за месната са 
моуправа во програмите на маке- 
донската револуционерна органи» 
зација од август 1908; Христо Ањ 
донов-Полј ански, како и секогаш, 
ерудитски ги прикажува идеите 
и предлозите за македонската са- 
моуправа во меѓународната ja s 

noći во 1903—1904 година. Орде 
Р1вановс1си ce задржува на пропа- 
гирањето на идејата за македон- 
ската автономија на Димо Хаџи 
Димов, „марксистичкиот револу- 
ционер “, „социј алист-комунист“,
како што тој го наречува, со си- 
те негови заблуди.

Собирот ce одржа на 40-годиш- 
нината од втемелувањето на Ма- 
кедонија врз принципите на 
АСНОМ, како рамноправна феде- 
рална единица на демократска 
федеративна Југославија. Колега- 
та Владимир Митков го анализи- 
ра историското и државно-праз» 
ното значење на актите на прво- 
то заседание на АСНОМ. Како 
што ce гледа, собирот, na и соб- 
раните трудови, ги карактеризи- 
pa пристап со историска длабо- 
чина. Временската амплитуда на 
третираните прашања достигнува 
од почетокот на македонското иа~ 
ционално-ослободително движење 
до АСНОМ. Таа ретроспективна 
анализа во прилозите на истак- 
натите истражувачи, јавни работ- 
ници и политичари, комплекснос- 
та во пристапот и степенот на ар- 
гументираноста во изпесените те- 
зи, повеќе од успешно, го освет- 
лува тој долг пат на борбата на 
Македонците во Отоманската им- 
перија за остварување автономи- 
ја, со крајна цел за остварување 
своја сопствена државност. Тоа 
воедно бил и пат на сопствен оп- 
станок на овие балкански ветро- 
метини; пат за стекнување искус» 
тва во процесот на осознавањето 
на сопствената самобитност; ста- 
вање до знаење на светот за ма- 
кедонскиот проблем и патиштата 
за неговото решавање,

Пе можеме a  да не истакнехлте 
уште неколку карактеристики na 
овој Зборник. Делото има интер- 
дисциплинарен третман на една
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сложена и голема историска n o  
јава. Проф. Христов, спојувајќи 
го историско-правниот пристап, ќе 
укаж е на општествено-историски- 
те рамки на дејствијата во перњ 
одот 1883 — 1912 година, a  потоа 
го анализира настанувањето иа 
самоуправните форми во проде- 
сот на преземањето на власта во 
Македонија во означениот вре- 
менски период, судските функ- 
ции на органите на ВМРО, наста- 
нувањето на револуционерпиот 
правен поредок како и новата 
фактичка власт.

Една од карактеристиките на 
овој Зборник ce и компаративни- 
те прилози. Компаративната ана- 
лиза одсекогаш била непријател 
на едностранчивоста, апсолутиза- 
цијата на сопственото иекуство, 
воочување на врските што сп о  
јуваат и  спорпите праш ања што 
ги разделуваат; објективната и 
коректна компаративна анализа 
е противник на секаков нзолаци- 
опизам, натпреварување, присво- 
јување место во историјата, на 
псеудоисториските аргументи0 То- 
ме Момировски ja  споредува Па- 
риската комуна и Крушевската 
република, a  проф« Владимир Кар- 
тов Октомвриската револудија и 
правото на македонскиот народ 
на самоопределување. Во анали- 
зата на резолуцијата проф. Хрис- 
то Андонов-Полјански воочува тер- 
минолошки разлики помеѓу са~ 
моуправата и  автономијата., како 
форми на еамовладеење. Владо 
Поповски врш и паралелна анали- 
за: Уставот на востаничкиот ко- 
митет, донесен во текот на Крес- 
ненското востание 1878—9 година 
и Уставот на македонската лига 
за  државното уредување на Ma* 
кедонија од 1880 година; тој пој» 
дува од фактот дека во првиот 
Устав политиката на автономија

е поцелоена во своето значење во 
рамките на северена држава, за 
разлика од Уставот на Македон- 
ската лига во кој самоуправата 
е предвидена само како степен 
иа политичка автономија. Маке» 
донија ce предвидува како држа- 
ва на македонскиот народ и иа 
другите национални групи — или 
дословно „Македонија е заедничка 
татковнна“. Уставот на Македон- 
ската лига признавал пет религии 
и  шест цркви. Анализираните до- 
кументи откриваат настојувања 
за прогресивни социјални и по- 
литички решенија; за нивото на 
промени што големиот визионер 
на Србија и Балканот во тоа вре- 
ме — Светозар М арковиќ ги на- 
рекувал „самоуправна револуди- 
ja“.

Co црашањата за јавното мие~ 
лење, анализа на печатот* реагн- 
рањето на меѓународната јавност 
за македонското прашање н со 
сите балканскм еплетки од 1878 
до 1912/13 година на минатого- 
дишниот собир ce занимава 
покрај споменатиот прилог на 
профв Полјански и еден војво- 
дински историчар, проф. Алек- 
сандар Форшнковнќ. Овој инве« 
тиозен дух ш  посветил своите лу- 
цидни запазувања за  видувањата 
на балканските состојби на Лав 
Давидович Бропштајн — Троцки, 
кој од Виена известувал за  разни 
руски и европски новини во вре- 
мето од 1907 до 1914 година. Троц- 
ки  само на балканските војни им 
посветил 38 текстови од различен 
жанр: еееи, статии, репортажи.

Историографските прилози во 
Зборникот обилуваат со изобил- 
ство концетдаи, идеи, облици на 
борби содржани во историјата на 
македонското националноослобо- 
дително движење: скоро е неве- 
ројатно колку многу - сличноети
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постојат помеѓу институциите на 
разните југословенски народи, ce 
забележуваат најразновидни фор- 
ми на единствени националноос- 
лободителни и социј алноеманци- 
паторски тенденцињ Еден од учес- 
ниците на минатогодишниот со- 
бир, чиј прилог е објавен во Збор- 
никот, другарот Лазар Мојсов, 
има во соочувањето со оваа бо- 
гата емпирија инспиративно изла- 
гање, кое содржи хуманиетички 
и  ошптојугословенски поракж Тој 
ш  разликува општествените сили 
според критериумот на класниот 
пристап кон општествените noja- 
ви во поблиското и подалечното 
минато. Без оглед на сите особе- 
ности во развитокотѕ сите југосло- 
венски народи имале истоветни 
тежненија, кога станува збор за 
националната слобода и  социјал- 
ниот напредок. Тој истакнува де- 
ка  заедно со аснмилатореката тењ 
денција на буржоазијата на бал- 
канските народи пастапувала и 
револуционерната традиција на 
бугарскиот, албанскиот и грчкиот 
народ. Борбата за самоуправа до- 
ведува до АСНОМ кој ги поета*» 
вува основите на М акедонија ка- 
ко неразделен дел на Југославија.

Борба со вистина е најдобри- 
от пат против тие што сакаат 
да ja  минимизираат или да ja  
крадат историјата., да ги прекро 
јуваат историските факти, да го 
задржуваат македонскиот народ 
во анонимност« Меѓутоа, кога ио- 
торијата ке ce разоткрие во с в о  
јот автентичен вид тогаш поста- 
нува лесно воочливо дека маке- 
донскиот народ бил во матицата 
на збиднувањата со најнапредни- 
те сили на останатите југословен- 
ски народи во минатото и во пр- 
вата половина на нашиов век.

■· ф
*

Иако не голем по својот обем 
напшот Зборник ce покаж а како 
мајдан за  идеи од богатото ми- 
нато на националноослободител- 
ното движење на македонскиот 
народ«, Веруваме дека и наредни- 
от зборник — посветен на проб- 
лематиката на борбата за право 
то на самоопределување на Маке- 
донците нема да ги изневери оче- 
кувањата.

Благодарам на вниманието *

Бранко ПЕТРАНОВИК 
(Превел од српскохрватски јазик 

Јован С. СТОЈАНОВСКИ)

* Зборникот ги содржи иприлозите на д-р Владо Оштриќ, 
„3a револуционерното движење на пролетаријатот во нашата 
земја и самоуправата"; МладенМатиќ, „Макотрпен пат до слобо- 
датас‘, и на Бранко Петрановпќ „За АВНОЈ и  друтите државни и 
политички органи во движењето на отпорот 1939—1945”.
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