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Во 1991 година, во издапие 
на издавачката куќа „Култура" 
од Скопје, излезе од печат трудот 
на д-р Иван Катарџиев под гор- 
ниот наслов. Во публикацијата ce 
презентирани одбрани материјали, 
прилози за развитокот на маке- 
донската надионално-политичка 
мисла во предметниот период. Пе- 
риод што е посебно значаен со 
оглед на развитокот на процесот 
на конституирањето на македон- 
ската нација. Презентирани ce 
128 прилози од македонскиот 
нрогресивен печат како: „Балкан- 
ска Федерација" (1924—-1930), „Ма- 
кедонско дело“ (1925—1935), „Ма- 
кедонско знаме" (1932—1934), „Ма~ 
кедонскк вести“ (1935—1936)., Оп~ 
ределбата за прилозите од овие 
гласила е во согласност со фак- 
тот дека сите овие гласила биле 
официјални органи на македон- 
ското национално ослободително 
движење. Авторот со право и о  
такнува дека „иајизворно ги од- 
разува интересите на левицатана 
македонското ослободително дви- 
жење".

Посебно внимание заслужува 
воведниот дел кој што претстаг 
вува исцрпна студиозна анализа 
на развитокот на културнонацио- 
налната и политичката мисла: 
местото и влијанието на македон- 
скиот националеи печат во бор- 
бата на македонскиот народ про- 
тив денационализаторските и асњ 
милаторските притпсоци на вла- 
деачките режими на балкански- 
те монархии во сите делови на 
поробена Македонија, како моќен

фактор за национална хомогеии» 
зација.

Македопската национално-по- 
литичка мисла ce базира и изви- 
ра од континуитетот на основи- 
те на македонското национално- 
револуционерно дврхжење. Иегова 
цел било државно конституира- 
ње на Македонија, самостојна 
ii автохтона, која подоцна би вле- 
гла во евентуална Балканска Фе- 
дерација или конфедерација врз 
рамноиравни основи и со еднак- 
ви права и обврски како и дру- 
гите балкански држави. Меѓутоа, 
овој период меѓу двете светски 
војни, во Македонија го каракте- 
ризираат изменети огаптествено- 
политички и економски услови. 
Така иокрај потчикетоста, Маке- 
донија ja карактеризра и тери- 
торијалната распарченост, a со 
тоа и поделеност на македонски- 
от народ. Оттука и постојаноста 
на настојувањата за единство на 
борбата на национално-ослободи- 
телното движење како целина, 
односно на неговите делови како 
организациони и идејни посебно- 
сти во тоа движење. При тоа ce 
укажува иа различната социј an
na структура на организираните 
македонски национални и поли- 
ТЕЕчки сили со разлкчии идејнии 
политички тенденции, a кои што 
имале решавачко влијание врз 
формирањето и изградувањето н а  
македонската надионално-иолитн- 
чка мисла.

Посебно ce истакиува улога- 
та ка македонското граѓанствово 
ф ормир ањето на надионалнопо-
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литичка мисла, како водечки на- 
ционален и социјален слој со 
свои интереси и потреби за соз- 
давање македонска државност 
во форма на автономија, солуци- 
ја условена од постојните „исто 
риски реалности“.

Свое место во борбата против 
нахшоналиата и социјалната по- 
робеност наоѓа и работничкото 
двкжење. Меѓутоа, со право ис- 
такнува авторот дека тоа во ма- 
кедонскиот случај ке претставува 
класно движење како што е слу- 
чај со социјалните движења на 
селаните и работницте на Балка- 
кот, . како економското така 
ii политичкото, и секое друго уг- 
петување во очите на македон- 
скиот народ ce крши низ приз- 
мата иа нациоиалното ослободу- 
вање. И заради тоа неговата бор- 
ба ке е класно туку национално 
ослободување“.

Според авторот, во конципњ 
рањето на македонската нацио- 
нална политичка мисла, во пери- 
одот меѓу двете светски војни, не 
треба да ce изгуби од предвид и 
меѓународниот фактор: променли- 
воста иа билатералните и мулти- 
латералните односи меѓу балкан- 
с!сите земји, односите во Европа 
и во светот, a и групирањето на 
силите на европски и светски 
план во наближувачкиот судир.

Оваа најнова публикација со 
бројноста на прилозите и со ог- 
лед на значењето на документи- 
раниот материјал ќе претставува 
основа за натамошни проучувања 
на бројни прашања од културна- 
та историја и историјата на по- 
литичката мисла на македонски- 
от народ во периодот меѓу двете 
светски војни.

Константин МИНОСКИ
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