
Проф« д-р АНДРША ЛАИКОВИК 
(1903—1986)

На 24 мај 1986 шдин|а зга,сна 
жшотогг на д-р Авдрија Лашювшс, 
еминентен јушсловенсжи научщж 
и педагог,, долгогјодишен професор 
на Филозофскиод факултет во 
Скоп je.

Иегов аа а животина врвица за- 
цочнала На 8 еоехмври 1903 година 
в!о Грахсшо (опшгина Никпшќ), CP 
Цреа Гора. Пютекнува oft заИајет- 
чискснгрговсЈко с{емејство. Детство- 
то го поминал ю  Подгорица, де- 
нешен Титоград —  град аво ко] 
го запознал CBiojöx прв учйгел и 
го завршил îocHpjBHOTo и средаото 
образование. Во учебната 1923/24 
гоДина се запишал 1на Филозоф- 
скиот факултет в,о Белград, трупа 
за исгорија, компаративна кни- 
жевдојсјт и француски јазик со 
литература, квде и динломирал во 1927 тдИйа. Во меѓувреме учебната 
1924/25 ja поминал на Сорбонна, во Парш каде сдедел предавања од фран- 
цуокиот јазик, историка и книжевНојст. Тотему овЈој престој на Сорбона 
бил пресудш за негойото подоццежно опраделување да (се посвети на 
изучување на ирнотрскО-францускијте ојдноеи до мПнајтото. За време на 
лСтниот распуст во 1930 гоДина, професорот Лаиновик повторно се вратил 
в'э Париз пор>а|ди стручно усовршување и прибирање материјали за сво- 
јата ирофесорска теза: ;Ј.Печатот на Западна Европа за Граховската битка 
во 1858 годит". Во јули—(ајвгуст 1951 годијна, Преку Сојузјногго министер
ство за просвета и Ќомисијата за култур1ни врски со страВДво Bio Бел
град, m  посехувал МеѓунароДниот семинар на ПсДоричариДе организиран 
ад YHECKO вМ француакиот град Севр.

Во 1954/55 година, како сдипендйст на француската влада истражу- 
ѕал bio паријските архиви подштвувајќи ja својагга докторска дисертација 
под наслав·: ,.,Фраицускјо1то политичко влијаЈние во Црйа Гора од 1853 до 
1860 година", кода ja едбранил на Сор бона во 1956 година.

До завршувањето на стуДиите, од 1927 тдйна рабогел вдш профе- 
сор во Вишата реална шмназија во Подгорица, (но пораДи уЧесДвюДо во 
познатите политички демонстрации од 18 февруари 1935 година бил пре- 
местен во Ливјно. Од актомври истата Подина до 1940 предавал во ВишаДа 
р еа л н а  гимназија (во Н!ијкпш1ќ. (Во Декот на Йароднюо|слободи111ел1н!ата дајна 
бил директор на нижата гимназија ®о Биело БЗолЗе, iKioja од Деногг на



востанието на црщоцоракиот иарод и еардноагите 13 јули 1941 година 
не рабодеДа бидејќи градот ио(стоја,но бил под блокада, и во гимназијада 
во Бераее (денешен Иванград) кВДе бил принудно иремејсДен, la ОД јули 
1943 до lOKTOMBipteE 1944 година останал без рабогга и како Ѕсомјнителан бил 
чест!о вознемируван и затврран од окупато|раки1де власти.

Од влората половинја на 1944 до 1фе(дйната на 1948 гОДијна прешо- 
јувал вр Банат. Најпрвин [рабоДел како просветеы р!еферан|т вјо КЬмаедаДа 
на массово во јселоДо Лазарево, пот!оа какю професор и директор во ни
жние гимназии во Српока Црхьа и Волошинов!о (Новји Б;ечеј).

Во мај 1948 година одѕИвај!Ќи ide на позивојт на вла1да!та на HP 
Црна Гора, дошол в|о Цетиње каде покрај Црофесороката дејјнрРт во 
Средната партиска, Среднада мОДицйнска и Вшпата педагошка школа 
(1948—1956),, бил Инспектор· (во МинИсДерсШвото за просвеЅта, директор на 
новоформнраййот ЗавоД за унацрейуввде <на школстводо во Титоград 
(1957—1958), кога бил и одговрр|ен ур1еднмк на снисанйето „Историјски 
записи“.

Од 1959 па её до HeroBiojiio пензионирање 1975 родина, д-р АнДрија 
Лаиновиќ живее и рабојти како у|ниверзитешкји профессор на Фидозоф- 
овдот факултет во Скопје. Непосредно п}р|ед йеподото доаѓањ!е бил избран 
за вю1нр|0ден̂  а во 1966 годийа за реДовен професор на ННСГ за историја 
по предметот: ИсДорија Иа (нарОДВДе и ШрВДнМбДите ж  Југославија — 
нов век. Паралелно со негов!ата проферорска дејеРсД на ФилрЗофскиот 
факуДДет во Скопје, с(д 1963 година, по рокана как1о хонорарен професор 
извОДувал настава и на Филозофјскиот факультет во Пришвина.

YnîTie од раната младасД проф. ЛаинРвик пОкажувал Инверес за 
оиштертвениот живо[г особено со оглеД На бурнйДе исЫориоки настани 
шво се случув1алзе во тоа време. Неговите први Оознавања во тој правец 
дошле до израз уште во гимјназНскИте денови. Пос|ебе)н ИнДерёс проја- 
вувал и со оимпаДии ги слеДјел мНнифестациите на рабовничкОто движе
ние. За време на стуДцрањедо на Унив!фзи)т!етат во БелДрдд Ice вклучил Bio 
работала .на !сДу!дентскиот ма|рк1снстички клуб „Hpprpeic“, чип секретар 
станал вд учрбн|ат!а 1926/27 година.

Своего марксистичко образование проф. Лаиновиќ го наДополнил 
й дрощирил во. декот на ејдногодшНнИојт студијсјш п}р1есјтој во Пдриз, каде 
непојсредно имал ѕконјтакти cio рећолуционерното движ|ење. Какјо резултат 
йИ -йеговата ариштациј(а и  ангажиранрст, '|С|та1Иал член на СтуЈдеНтскиот 
антифашйсвички сојуз Bio Париз (Alliance défensive des etudiantus anti- 
fasistes).

Со доаѓањето во Скоп je πρίοφ. Лаиновик,, покрај аеатраната ангажи- 
раноог во врспитно-образовниоД и Насвавнибт процес, развил плодна деј- 
нРст во повеќе ошнтественјо-Нолитички организации и самоуправјни вела, 
како на ФакултеДот, ггака и на1двор ОД Него. Во учебната 1970/71 и 1971/72 
бил шеф на ННСГ за исДорија, nolroia претседател на 0 0  на Оојузот на 
сИндикатите при ФакулДетод, член на Друштвото На ујниверзитетските 
ыаепгавеици, член на СЬвеадот й Управ1ниот одбор на ФиДозофскиот фа- 
кулвет. HoiKpaij тоа, нроф. Лаинрвиќ бил член на КомисијаДа за изда- 
вање универзитеТски учебници, член На Комиаијата за Нржавен стручен 
испит за звањејто професор при Соведод за шкоДство на СРМ, член На 
РедаЖцијава за објавувањ|е на фраццуски Документа за Историјата на 
македонакиот народ пр!и АрхиДот на Македонија. 0|свей вод, бил член 
на Архивскиогг 1сове[г на Ју11о1слав1ија, чл!ен на СовеДот на Институтов за 
нациојнална истррија и Ha Советот на Архивах ina Мак|едонија, член на 
Друштврто на фолклојристите на МакОДонјија, la в|о Белград членувал и 
во (Научнодо друшЩво за пјрручување иа исЛоријаДа [на медицина Да.

Проф. Лаииовиќ повеќе р|д 50 годцни de зднима[в!ал со научно-истра- 
жувачка дејно;ст. Свјоиве први трудови почјИал (да ги 1објавув1а уште во 
1924 додииа До „Свободна мйсао“ (Никшик). Импозантрд е неговиот дво- 
речки опус, кој содржи пре!ку ДрисДа библиoIlpaφdIcи единици. Резулда- 
тите од оваа незпојва работа се пр!езентирани во Долей број сДручни и 
научен периОДични публикации во земјаДа и во страйство.
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На исјториографаки пла]н, проф. ЛаиНовИќ мн|огу придаЩел во по- 
агавувањето и расвстл увањето на бррјн(и проблемы од нашата нювовеков- 
на историја. Β(α ф|аку|сот на иеговиод научен ивдејрес била црноиорската 
иедорија, ia главна преркуиација м!еѓујнародните (врски на Црна Горд, 
особетία со Франција. Bfo таа смысла пјосебно треба да се и;отак1нагг него- 
виде мјонографак!и трудови: Три француза о Црној Гори (ЦеУиње, 1949); 
Кратак преглед на прошлрст ТитопраДа (Цетихъе, 1950); Побједа н!а Гр(а- 
ховцу у списама саврем(ен!ика (Цетшье, 1958). В!о,е1дно» проф. Лаинјовиќ 
инДснзивнЬ ja награжу вал и нсторијата на јурословешкигге народи и на
рд диосДи (со а(кце1н|г на (кивните вз!аемни вреки. Пр(и тоа тол* цројавил 
посебен интерес во пјроучувањејто на минатјото (на македоНс!кијод народ, 
особаню з1а одглајбсјг на бррбите на македонскиот народ за нешва сло- 
б(с|да на мегудароден пла!н.

Како резултат на неуморнијте пјовеќегодишни Иотражувања во југо- 
слов,ан|с1ките архивы (и библиотеки (Скопје, Белград, Загреб» За1дар, Цетигье, 
Титоград и Дриштина), и во странеките (Париз, ШаДијјон на Сена, Рим 
и (други) прЬф. ЛаиновИќ успеал да прибере, проучи и објави голем 6pioj 
архив,:с(ка изворйа докумендацјиј а. Во таа (смысла, по|с!ебна з'а(слуга има в io 
прибирањето и објасвувањаго на француски архйвскй материјалц, кои be 
однесуваат на н|о!вовеков1на[га исДорија на макюдорскиот народ. Дел од 
нив се (објавени !о!д Архивот на Македонија 1969 година в|о публикацијата: 
Француаки документи за исдоријата на македонскиот народ (1878—1879), 
т. I (во коавторашо со Иван Катарциев и ЈБубомир ГераСймЮД).

Голем дел ю|д (своите науч(ни резултати проф. Лаиношж пи презен- 
тирал на Цовеке к1снлреЬи на историчарИте на |Југол!савија, на симпози- 
умите и на други научни 'собири,

Проф. Аншјрија ЛаиНојвиќ поседуваше вовредни педарэшки квали- 
те!ти. Затоа неговите предавања беа с!ак(огаш посетуйани. Нй беше драг 
професор к|ому му прШѓавме (со длабоко почитување. Сек|огаш беше при
станей, oiTEiopeiH й комуникативен, подпотван за несебичйа помоги.

Со из}вснр(едно образование;, нјеверојатна работая аНергија и педа- 
гошка култура проф. Лаиновиќ пројавуваше особена грижа во изграду- 
вање на броен наСтавен каДар по ијсИорија за среднего й високото шк1ол- 
отво. ПЫсебна заслуга има и во изхрадување на научниот подмладок од 
юблаата на историјата, архивската и други сродни дисциплини. Дроф. 
Лаиновгж предавайте и на третиот атепш-пСстдипломски студии при 
ННОГ за ncrricpnja на Филозофскдат факултет вю Скопје. Под негово 
непосреДно ракЬводСДво и менторство, погол!ем број ВДгоричари од СР 
Макелонија и од ДругиДе Социј алйстички републйки и родраини, се здо- 
биле со звањата магистер или Доктор по историски науки, архивистика 
и сл.

За своите долгогжишни дострели на научно, надаДошко и општеет- 
вено роле прэф. Лаинавйк беше одлйкуван со Орден на трудоД со црвеню 
зиаме и Орден на /трудот III р(ед. Дюбитник е на повеќе приз!нанија, пла- 
кети, блашдареици и пофалници»

По пЬвсд неговата оЬумдесеДДоДишнина од животот, РедакцијаДа на 
C H iH c a jH H ie l r o  „.Иетарија", заедјн!о |do Сојузот на друштвајта (на йсторйчарйте 
на СР Македонија, оДДавајЌу му признание за р(азв!ојот на средното и 
BHöolKdro шкоДствЬ во CP Македојнија, како и на мак!едон)ска|т1а ИстјорЈИо- 
графија, му го посвети вториот број на деветнаеоатт}ото годиште (1983) на 
Списанието.

Со својот длабоко Осмыслен Иајт и дело — (до(стојн1о за респект, 
проф. д-р Андрија Лаиновнќ (остајвил Драен спомен во мјакеданската и 
општо-]угосДов!енската нсториска наука и натори] ата на с|р1еДноТо и висо- 
коло образование.

Методија МАНО Ј Л О ь СКИ
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