
такви ce предвидувале, ce случиле 
само помали судрувања на локалните 
чети со турските потери. Меѓутоа за 
цело време на востанието во овие пре- 
дели од страна на властите теророт 
бил спроведуван континуирано. Суро- 
вото задушување на востанието, 
послужило за критичко преиспиту- 
вање на организационата поста- 
веност, на стратегијата и целите на 
движењето.

На крајот авторот ќе заклучи 
дека „по Илинденското востание 
Струмичката окружна организација 
продолжила по патот на идеите на 
Гоце Делчев сврстувајки ce во силите 
што ќе ja предводат револуционерно- 
демократската фракција во Македон- 
ската револуционерна организација“.

На крајот би заклучиле дека ав- 
торот тргнувајки од веќе постојните

Виолета Ачкоска: БРА ТС ТВО ТО  И ЕДИ Н С ТВО ТО  1944-1974 
П О М ЕЃУ  Х А Р М О Н И ЈА  И  Д И С Х А РМ О Н И ЈА , И Н И , Скопје

2003, 372
Во издание на Институтот за на- 

ционална историја неодамна од печат 
излезе монографскиот труд на д-р Ви- 
олета Ачкоска, „Братството и един- 
ството 1944-1974 помеѓу хармонија и 
дисхармонија“ којшто е произлезен од 
научниот проект „Меѓунационал-ните 
и меѓуетнички односи во Република 
Македонија 1944-1974 година“.

Овој научен труд ги опфаќа пр- 
вите три децении од развојот на совре- 
мената македонска држава, време на 
конституирање на државноста на ма- 
кедонскиот народ, но и време на пре- 
испитувања pi внатрешни судири no- 
Mery „југословенството“ и „македон- 
ството“, време кога Партијата била 
единствен арбитер на сите случувања 
во државата. Во овој констекст автор-

сознаниЈа и оценки, ненаметливо дава 
свои толкувања и дава свои гледишта 
базирани врз изворната граѓа и обем- 
ната литература. Авторот својата 
мисла ja пренесува со јасен стил и 
јазик поткрепена со бројни факти и 
интересни моменти преку цитирање 
на современици на настаните од прос- 
ледениов период, или на видни проу- 
чувачи на оваа проблематика. Пора- 
ди сето ова трудов претставува прив- 
лечна материја за читање и проучу- 
вање, не само за оние кои професио- 
нално ce занимаваат со истражување 
на овој дел од македонската историја, 
туку и за пошироката читателска јав- 
ност.

Борче ИЛИЕВСКИ
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ката ce осврнува на меѓунационал- 
ните односи во Југославија и посебно 
во Македонија, кога ce сметало дека 
со паролата братство и единсшво ќе 
ce надминат сите противречности од 
минатото, a државата ќе живее во хар- 
монија, мир и напредок.

Трудот е работен врз основа на 
бројна необјавена и објавена изворна 
граѓа, како и на бројна литература од 
различна провениенција. Проследу- 
вајќи го изворно развојот на политич- 
ките процеси и нивниот одраз на пла- 
нот на меѓунационалните односи во 
југословенската држава од 1944 до 
1974 година и на меѓуетничките одно- 
си во Македонија, д-р Ачкоска јасно 
ги преставува сите случувања на овој 
план, често демантирајќи ja партиска- 
та и државна парола за идиличност во 
функционирањето на т.н. братство и 
единство.

Концепциски и содржински моно- 
графијата е поделена на два основни 
дела со повеќе глави и поглавја, кои 
хронолошки и логички ce надовр- 
зуваат еден на друг. Исто така, кни- 
гата содржи предговор, заклучок на 
македонски и англиски јазик, богата 
библиографија на користени извори и 
литература, регистри на географски 
поими и на личности и список на кра- 
тенки.

Во првиот дел на трудот авторот 
не запознава со случувањата на поши- 
рокото југословенско тло во наведе- 
ниов период и со нивното влијание врз 
македонските состојби. Во воведната 
глава е опфатен меѓувоениот период 
и времето на Втората светска војна, 
во која ce проследува македонското 
национално прашање и неговиот раз- 
вој во рамките на Кралството Југо- 
славија (19184941) и положбата на 
Македонците која ce карактеризира-

ла со целосно негирање на македон- 
ската национална самобитност. Во 
оваа глава ce зборува и за положбата 
во окупирана и поделена Македонија 
во време на Втората светска војна 
(1941-1944), кога големосрпската по- 
литика била заменета со големоал- 
банските и големобугарските претен- 
зии. Тука ce нагласени и специфичнос- 
тите во западниот дел на Македонија, 
каде настанале некои „тектонски дви- 
жења“ на етнички план со видно сла- 
беење на македонскиот елемент.

Посебно место во оваа глава ce 
дава на односот на КПЈ кон македон- 
ското национално прашање. Авторот 
констатира дека оваа Партија, во не- 
достаток на други организирани маке- 
донски политички сили во предвече- 
рието на Втората светска војна нас- 
тојувала да ги собере сите незадовол- 
ни слоеви на општеството, нудејќи 
национална рамноправност и социјал- 
на правда. Посебен акцент ce става на 
покраинското раководство на КШ  за 
Македонија, во периодот кога на него- 
во чело бил Методија Шаторов-Шар- 
ло и градењето на националнорево- 
луционерниот македонски фронт.

Во овој контекст јасно е предста- 
вена состојбата за време на Втората 
светска војна и платформата на КПЈ 
која повикувала на борба за национал- 
на слобода, против фашизмот, нерам- 
ноправноста и угнетувањето.

Авторот дава приказ и на брану- 
вањата во рамките на антифашистич- 
кото движење во Македонија и улога- 
та што делегатите и инструкторите на 
КШ  ja имале во овој период. Тука е 
претставено делувањето на одредени 
личности во движењето како што бил 
Кузман Јосифовски-Питу, личности 
кои неуморно работеле за формирање 
на широк македонски нациоиален
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фронт. Нивните концепции за шири- 
ната на целите на борбата дошле во 
судири со раководството на КПЈ, што 
е видливо со јунскиот проглас на ЦК  
КПМ од 1943 година.

Во втората глава, посветена на 
македонската државност во рамките 
на авнојска Југославија, ce тргнува од 
конституирањето на оваа федераци- 
ја и на нејзините федерални единици 
со посебен осврт на конституирање- 
то на ДФМ и нејзиниот развој во рам- 
ките на југословенското општество. 
Авторот ќе констатира дека Прези- 
диумот на АСНОМ со својот интеле- 
ктуален потенцијал и силната личност 
на Ченто го сочинувале луѓе со визи- 
ја за македонските национални инте- 
реси и за градење на македонска др- 
жавност, но со формирањето на прва- 
та Народна влада на НРМ доаѓа до 
промена на овој курс, a наместо број- 
ните асномски дејци, речиси на сите 
раководни места во државната власт 
и управа ce поставувале луѓе од Пар- 
тијата, која станала единствен арби- 
тер на централистичкиот развој на 
општествените односи. По ова ce јави- 
ла внатрепартиска опозиција, како и 
нелегална политичка опозиција на 
што авторот отстапува посебно мес- 
то во својот труд.

Особено интересни согледувања 
ce дадени за периодот 1945-1950 годи- 
на кога бил наметнат систем на рево- 
луционерен етатизам, правејќи од He
ro само формална закрпа на централ- 
изираната монополска улога на КШ .

Третата глава од првиот дел со 
наслов „Југословенската федерација 
и меѓунационалните односи (1953- 
1974)“ зборува за процесите кои нас- 
танале на овој план во поширокиот 
југословенски контекст во наведениов 
иериод. Посебно внимание ce обрну-

ва на инаугурирањето на т.н. самоуп- 
равен политички систем и неговиот 
одраз врз животот во државата. Ис- 
товремено авторот Hè запознава и со 
политичките процеси на сојузно ниво, 
со внатрепартиските судири и случа- 
јот на Ѓилас.

Политичките превирања во бур- 
ните шеесетти години ce опфатени во 
посебно поглавие. Тоа е време во кое 
започнало да ce дискутира за „југо- 
словенството“ и за неговата содр- 
жина, како и за меѓунационалните 
односи кои ќе имаат далекусежни пос- 
ледици за иднината на оваа држава.

Со својот сериозен пристап ав- 
торот ги бележи сите случувања од 
овој период, меѓу кои и брионскиот 
пленум и сменувањето на Александар 
Ранковиќ, дотогашниот прв човек на 
Службата за државна безбедност за 
кого ce констатира дека е „човек кој 
во исто време бил и продукт и жртва 
на системот.“ Во оваа глава ce запоз- 
наваме и со студентските немири од 
1968 година, како посебен феномен 
што ги зафатил и тогашните југослов- 
енски универзитети како еден мал сег- 
мент од бурните случувања на шеесет- 
тите. Во истиот период доаѓа и до 
разгорување на национал-шовиниз- 
мот во повеќенационалната југосло- 
венска држава, процес од кој нема да 
биде поштедена ни Македонија. Овие 
тенденции најјасно биле изразени во 
1968 година со демонстрациите на ал- 
банските националисти во Косово и 
во западниот дел на Македонија, по 
иовод денот на знамето.

Особен акцент авторот става врз 
либерализмот, при што ce наведува 
дека со „либерализам во повоената 
југословенска историја ce означува 
периодот од средината на шеесеттите 
до средината на седумдесеттите кога
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во редовите на единствената и владе- 
јачка партија СКЈ дојде до важни де~ 
мократски промени кои ce одразија и 
во општеството.“

Првиот дел на трудот авторката 
го завршува со донесувањ ето на 
Уставот од 1974 година. По донесу- 
вањето на овој Устав ce случиле про- 
цеси кои воделе кон натамошно сла- 
беењ е на федералните органи во 
однос на републичките надлежности, 
извршена е федералцзација на Срби- 
ја и доаѓа до посилна дисхармонија во 
меѓунационалните односи, со што 
започнува распаѓањето на СФРЈ..

Во вториот дел на трудот, насло- 
вен „Меѓуетничките односи во Репуб- 
лика Македонија“ д-р Ачкоска поде- 
тално го разработува аспектот на 
меѓуетничките односи во повоеното 
македонско општество. Во првата 
глава од овој дел ce говори за маке- 
донско-српските односи како битен 
фактор во меѓунационалните односи 
во Македонија, но и на поширок план, 
кои биле оптоварени со повеќе нере- 
шени прашања, меѓу кои: негирање- 
то на посебноста на македонскиот на- 
род од страна на некои српски поли- 
тичари; отпорите против осамостоју- 
вањето на Македонската православ- 
на црква; прашањето на поранешните 
колонисти; регулирањето на граници- 
те помеѓу двете републики и др. Некои 
од овие прашања ce отворени и денес.

За сето ова авторот дава детална 
елаборација, при што изворно ни ги 
соопштува ставовите на некои српски 
граѓански и комунистички полити- 
чари, во однос на Македонија и маке- 
донската посебност. Во посебно по- 
главје е разработено и прашањето на 
самостојноста на МПЦ и улогата на 
српската црква во овој црковен, но и 
национален проблем. Ce потенцира

улогата на митрополитот Јосиф, кој 
ce пројавува како еден од најистак- 
натите противници на македонската 
црковна самостојност. Ce разбира, не- 
одминлива за ова прашање е и улогата 
што властите ja имале во неговото 
разрешување. Развојот на ова праша- 
ње ce проследува cè до прогласува- 
њето на автокефалноста во 1967 
година.

Предмет на научен интерес на д- 
р Ачковска ce и проблемите со nöpa- 
нешните српски колонисти во Маке- 
донија, прашање што при крајот на о- 
сумдесетите ќе биде извадено од ис- 
ториското депо и ќе доживее силна 
политизација. Во овој контекст ce пос- 
тавува и прашањето за регулирање на 
српско-македонската граница, кое е 
разработено во посебно поглавје, при 
што ce дадени и изворни податоци за 
разговорите во двете републики во 
првите години по конституирањето на 
Југославија. Решавањето на овој спор 
го привеле при крај заеднички ко- 
мисии на македонската и српската 
влада, со што македонската државно- 
партиска власт направила отстапки 
заради низа причини, но тоа офици- 
јално ce оценувало како залог за брат- 
ството и единството меѓу македон- 
скиот и српскиот народ, ќе заклучи ав- 
торот.

Речиси најобемната глава во тру- 
дот ja разработува положбата и одне- 
сувањето на некои малцинства од мус- 
лиманска вероисповед во македонско- 
то општество, со посебен акцент на 
улогата на религијата во меѓуетнич- 
ките односи во Македонија во овој 
период. Ce констатира дека КПМ/ 
СКМ и покрај декларативниот  
атеизам, сепак била длабоко свесна за 
религиозноста на населението и во 
тие околности не преземала поради-
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кални чекори за укинување на религи- 
јата, туку едноставно ja одделила ве- 
рата од државата. Ce проследуваат и 
активностите на Исламската верска 
заедница на планот на изведувањето 
на верската настава и во верскиот 
живот на граѓаните воопшто, како и 
процесите на еманципација на ова на- 
селение, особено на жените од мусли- 
манска вероисповед.

Во рамките на елаборацијата на 
дисхармонијата на братството и един- 
ството, ce објаснува политичкиот се- 
паратизам кај дел од албанските поли- 
тички структури и кај дел од албан- 
ското население, при што ce допрени 
и историските корени и актуелните 
поттикнувања. Притоа, авторката на- 
ведува дека положбата на Албанците 
во ИРМ-СРМ ce оценувала според две 
крајни гледишта: на официјалната по- 
литика, која сметала дека на Албан- 
ците им е дадена полна национална 
рамноправност и онаа на албанските 
националисти кои тврделе дека ал- 
банското население е целосно обес- 
правено.

Положбата на Турците ce обра- 
ботува од аспектот на феноменот на 
иселувањето на турското население 
од НРМ, бидејќи според некои пода- 
тоци од Македонија по Втората свет- 
ска војна мигрирале 200.000 Турци. 
Д-р Ачкоска ги бара причините за ова 
масовно иселување во Турција, кои ce 
најразлични - од економски до рели- 
гиозно-идеолошки. Ce разработува и 
прашањето на образовната и култур- 
ната дејност кај малцинставата како 
еден од важните фактори за добри или 
лоши меѓунационални односи.

Последната глава на трудот е 
посветена на прашањето на ислами- 
зираните Македонци, население кое 
во долг период било подложно на ал-

банизација и турцизација при што ав- 
торот констатира: „и покрај тоа што 
тие објективно припаѓаат кон маке- 
донскиот народ, нивното консолиди- 
рање во македонската нација беше по- 
бавно и подолготрајно, a некаде и со- 
сема сопрено...“ Државата покажува- 
ла големо неразбирање кон овој дел 
на македонскиот народ и дури во 1970 
година ЦК СКМ констатирал дека 
„муслиманите од Македонија со сло- 
венско потекло со мајчин маке- 
донски јазик ce Македонци.“ Различ- 
ните притисоци и негрижата на влас- 
та предизвикале иселување на добар 
дел од исламизираните Македонци во 
Турција. Притоа ce испразниле број- 
ни села, како на пример историското 
Горно Врановци, најголемото село на- 
селено со исламизирани Македонци.

Гледано во целост, монографски- 
от труд на д-р Виолета Ачкоска, прет- 
ставува значаен придонес за македон- 
ската историографија зашто расвет- 
лува повеќе аспекти на еден мошне 
чувствителен, суштински, но и акту- 
елен проблем од современата истори- 
ја на македонскиот народ. Истовре- 
мено, овој труд пополнува една сери- 
озна празнина во истражувањата на 
македонската историографија посве- 
тени на периодот по Втората светска 
војна. Последиците од процесите и 
случувањата на планот на меѓуетнич- 
ките односи 1944-1974 ce дел и од на- 
шето современо живеење. Токму за- 
тоа, овој труд го препорачуваме не 
само на проследувачите на нашата 
историја, туку и на сите вљубеници на 
пишаниот збор за македонското ми- 
нато.
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