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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

в.д.Директор

Претседател на Редакцискиот одбор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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Невен РАДИЧЕСКИ1
НЕКОИ ПОВАЖНИ ОДРЕДНИЦИ ВО ДОИЗГРАДУВАЊЕТО
НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА И КУЛТУРНА ПОСЕБНОСТ
ВО 60-ТИТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК
Апстракт: Во статијата се опфатени дел од настаните, појавите и процесите
кои се одвивале во 60-тите години на ХХ век, а коишто имале посебно важно
место во развивањето и потврдувањето на македонскиот национален и
културен идентитет.
Клучни зборови: Македонија, национална афирмација, култура, уметност,
културна политика, просвета.

Во периодот од првата половина на 60-тите до почетокот на 70-тите
години на минатиот век, кој изобилува со настани кои оставиле печат во
сите сфери на македонското општество, забележително е квантитативното
и квалитативното издигнување на културата на едно повисоко рамниште.
Причините за тоа имаат различен произлез. Тие се резултат на еволутивните процеси и движења во културата и во науката или, пак, се поттикнати
од тогашните општествено-политички превирања и состојби во македонската држава, во поранешната југословенска федерација, односно се дел од
некои пошироки, не само во географска смисла на зборот, простори. Се
разбира, горенаведеното ни малку не го исклучува нивното заемно
влијание.
Осмиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија (СКЈ),
одржан во декември 1964 година, навестил поголема демократизација и
децентрализација на општествените, политичките и економските односи,
односно поголема самостојност на републичките раководства во однос на
сојузната, југословенска власт.
Уште повеќе, една година претходно, како резултат на кадровските
измени во партијата, во некои од југословенските републики биле сменети
партиските раководства. Така, дотогашниот, долгогодишен лидер на
македонските комунисти Лазар Колишевски, бил принуден функцијата
политички секретар на ЦК на Сојузот на комунисти на Македонија (СКМ)
да му ја препушти на Крсте Црвенковски, кој бил избран на седница на ЦК
на СКМ одржана во јули 1963 година.2 Црвенковски бил припадник на
помладата генерација комунисти и имал нагласени демократски и патриотски убедувања.

1

Д-р Невен Радически, научен соработник во Институтот за национална историја, ул.
„Григор Прличев“ бр. 3, 1000 Скопје; е.пошта neven.radiceski@gmail.com
2
Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, Заробена вистина, Култура, 2003, 215.
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Меѓутоа, веројатно најважниот политички настан кој во голема
мерка влијаел врз севкупниот натамошен развој на федерацијата, односно
на Социјалистичка Република Македонија (СРМ), претставувало политичкото отстранување на Александар Ранковиќ, водечкиот српски политичар
и еден од најмоќните луѓе во државата. Ранковиќ, кој се наоѓал на високи
партиски и државни функции, а раководел и со Управата за државна
безбодност, долг период бил мошне близок и доверлив човек на Јосип Броз
Тито, и наедно, бил еден од главните креатори на општествено-политичките односи и столб на централизираното управување со Федерацијата.3
На IV седница на ЦК на СКЈ, одржана во 1966 година, Ранковиќ и неговите
поблиски соработници биле обвинети за злоупотреба на нивната позиција
и моќ и сменети од раководните функции кои ги извршувале. Падот на
Ранковиќ, како и реорганизацијата на СКЈ по IV седница на ЦК на СКЈ
придонесле, барем привремено, за поголема демократизација на општествените и на политичките односи и имале позитивно влијание врз состојбите
во СРМ и во СКМ, посебно во втората половина на 60-тите и во почетокот
на 70-тите години на минатиот век.4
Кога станува збор за овој временски период, во колективното сеќавање на македонскиот народ, сепак, неизбежно и централно место зазема
скопскиот земјотрес. Наспроти големите човечки загуби и големата
материјална штета кои ги предизвикал, тој послужил како пример за
солидарност каква што ретко се среќава низ светската историја. Во
обновувањето на разурнатиот град, покрај југословенската федерација, се
вклучиле повеќе десетици држави. Посебно се истакнале со своите донации Романија, Чехословачка, Полска, Советскиот Сојуз, Швајцарија,
Велика Британија, Мексико и др. Познатиот уметник Пабло Пикасо ја
подарил својата слика „Глава на жена“, а слични гестови направиле и
голем број други уметници од светот и од СФРЈ, придонесувајќи на тој
начин за културното збогатување на градот и на републиката. Овие дела
биле изложени во Музејот на современа уметност во Скопје, кој, исто така,
претставувал странска донација, и тоа од владата на Полска. Зградата на
оштетената железничка станица во Скопје била адаптирана во Градски
музеј, станувајќи на тој начин трајно сведошто за минатото на градот. Во
обновата на Скопје значаен ќе биде придонесот на светски познатите
архитекти, пред сè на Кензо Танге од Јапонија и на Адолф Циборовски од
Полска.
Состојбите во македонската култура и, воопшто, во македонската
држава во 60-тите се одликувале со поголема слобода отколку во претходните децении. Се разбира, тоа не значело дека власта, односно Партијата
3

Невен Радически, Либерализмот во Македонија (1966-1974), Македоника литера,
Скопје, 2013, 21-23.
4
Истото, 29.
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се откажала од контролата врз просветата, врз уметноста и културата и
дека радикално ја променила својата културна политика. Меѓутоа, низ
гледиштата изнесени на IV конгрес на СКМ од 1965 година, ако ништо
друго, веќе се забележливи извесни резерви и отпор кон она што таму било
дефинирано како „југословенски критериум“ во вреднувањето на
културното творештво како основа на развивањето на културниот живот на
народите во СФРЈ, при што „центарот“ често ги омаловажувал и обезвреднувал достигнувањата во „културната провинција“.5 Нешто поизразени
стојалиштата ќе бидат во усвоените документи на наредниот Конгрес на
СКМ, одржан во 1968 година, во кои било истакнато дека културната
политика треба да „...обезбедува континуитет на развојот на националната
култура […] го застапува принципот на сувереното право на нацијата на
остварување сопствена духовна целина...“, при што било заклучено дека,
иако „нациите и народностите на Југославија го доживуваат заедничкиот
процес на историска преобразба […], сите националности се слободни
субјекти на сопствениот и општиот развиток во која ја внесуваат својата
историска-специфична општествено-економска и духовно-идејна позиција“.6
Очигледно е дека, како и во изминатиот период, така и во текот на
60-тите години постоеле тенденции за поддржување на југословенството
како национална категорија. Македонското раководство, а посебно Крсте
Црвенковски, кој се истакнувал со функциите што ги извршувал, како и со
неговата либерална, а наедно и патриотска определба, отворено и јавно
истапувале против ваквите унитаристички стремежи. Во таа смисла,
Црвенковски се „судрил“ и со унитаристичкото југословенство, промовирано најмногу од големосрпскиот идеолог Добрица Ќосиќ7, а подоцна и со
Броз, кому, пак, не му се допаднало настојувањето на Црвенковски во
наредниот попис, предвиден за 1971 година, да се изостави националната
определба Југословен.8
Во таа насока било и неговото излагање со наслов „Актуелни
прашања во врска со меѓунационалните односи и задачите на организацијата на СК во остварувањето на рамноправноста и развивањето на братството и единството на народите и народностите“, прочитано на седницата
на комитетот на СК во ЈНА, која се одржала во мај 1970 година. Таму тој
ќе го истакне и неотуѓивото право на Македонците да го користат

5

Четврти конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, Култура, Скопје, 1965, 56
Петти конгрес на СКМ (стенографски белешки и усвоени документи), Култура, Скопје,
1969, 610.
7
Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, цит. дело,292-297.
8
Истото, 393.
6
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мајчиниот јазик во Армијата. Оценил дека „никогаш не може да се бара да
се прифати јазикот на нацијата која е побројна“.9
Крсте Црвенковски, во 60-тите години на минатиот век, одиграл
значајна политичка улога во развивањето на македонската национална и
културна посебност и во заштитувањето на македонските национални
интереси. Така, тој ќе има важен придонес и во формирањето на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), како и во процесот на
осамостојувањето на Македонската православна црква (МПЦ) .
Иницијативата за основање на МАНУ, Црвенковски ќе ја даде на
седница на ЦК на СКМ10. Таа била прифатена и, на 23 февруари 1967
година, Собранието на СРМ, на заедничка седница на Републичкиот и на
Просветно-културниот собор, усвоило „Закон за Македонската академија
на науките и уметностите“.11 Во согласност со законот, републичкото
Собрание именувало седумчлена Матична комисија со задача да ги
организира подготовките за почеток на работа на МАНУ.12 Со Матичната
комисија, во чиј состав влегол по еден претставник од српската, хрватската
и словенечката академија, раководел српскиот академик Милан Бартош.
Во текот на август, во вилата „Уранија“ во Охрид, Комисијата ги избрала
првите редовни 14 членови и на 10 октомври 1967 година била основана
МАНУ.13 За претседател бил избран Блаже Конески. МАНУ била прва
национална академија формирана во СФРЈ.14 Српската, хрватската и
словенечката академија биле основани во периодот пред Втората светска
војна.
Што се однесува до положбата на МПЦ, по отстранувањето на
Ранковиќ од политичката сцена, позициите на СПЦ видно ослабеле.
Новонастанатите состојби во СФРЈ по Брионскиот пленум биле искористени за конечно решавање на црковното прашање. Притоа, некои македонски политичари, посебно Крсте Црвенковски, Александар Грличков и
Никола Минчев, пројавиле интерес за надминување на овој црковен и уште
повеќе, политички проблем. Иако ницијативите на македонското
свештенство за создавање автокефална македонска црква постоеле уште во
текот на формирањето на современата македонска држава, тие наидувале
9

Архивско одделение на Институтот за национална историја, Фонд Крсте Црвенковски,
Излагање на седницата на комитетот на СК во ЈНА „Актуелни прашања во врска со
меѓунационалните односи и задачите на организацијата на СК во остварувањето на
рамноправноста и развивањето на братството и единството на народите и народностите“8.V.1970 год. 16.
10
Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, цит. дело, 342.
11
Службен весник на СРМ, бр. 9, год. XXIII, 28.02.1967, 121.
12
Службен весник на СРМ, бр. 16, год. XXIII, 06.05.1967, 255.
13
Цане Андреевски, Разговори со Конески, Култура, Скопје, 1991, 193.
14
Виолета Ачкоска, Братството и единството 1944 – 1974: помеѓу хармонија и
дисхармонија, Институт за национална историја, Скопје, 2003, 147.
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не само на жесток отпор од страна на СПЦ, туку и од српските
националистички кругови и интелигенција, односно од дел од српските
политичари. Во однос на статусот на МПЦ резервиран бил и дел од
македонското раководство, кој избегнувал нарушување на македонскосрпските односи поради црковното прашање. Во таа смисла, посебно се
издвојувале Видое Смилевски и Љупчо Арсов.15
Во декември 1966 година, Синодот на МПЦ испратил официјално
барање до Архиерејскиот собор на СПЦ за прогласување на автокефалност. Иако тоа било поддржано и од Сојузната комисија за верски
прашања, сепак, немало никакво влијание врз политиката на СПЦ.16 По
одолговлекувањата во врска со промената на положбата на МПЦ,
македонското раководство решило да го интензивира процесот на
решавање на црковното прашање, па како резултат на тоа, во април 1967
година бил одржан состанок кај претседателот на Сојузниот извршен
совет, Петар Стамболиќ. Македонската страна ја застапувале К. Црвенковски и Н. Минчев, а на состанокот присутни биле и политичките
функционери Едвард Кардељ, Вељко Влаховиќ, Добривоје Радосавлевиќ,
Мијалко Тодоровиќ, Драги Стаменковиќ и претседателот на сојузната
Комисија за верски прашања, Милутин Морача.17 На состанокот
Стамболиќ, Стаменковиќ и Кардељ настојувале да се остане на решението
од 1959 година, со кое МПЦ не го менувала автономниот статус, но на
инсистирање на Црвенковски и на Минчев, сепак била прифатена одлуката
за прогласување на автокефалност.18 Така, на 17 и 18 јули 1967 година, на
200-годишнината од укинувањето на Охридската архиепископија, во
црквата „Св. Климент“ во Охрид бил одржан III македонски црковнонароден собор, на кој била прогласена автокефалноста на МПЦ.19
Поглаварот на автокефалната МПЦ ја носел титулата „Архиепископ
Охридски и Македонски“. Ваквиот развој на настаните наишол на остра
реакција и на протести кај СПЦ и кај српските националисти, за кои
црковниот спор ни денес не е разрешен и за кои МПЦ сѐ уште претставува
расколничка, неканонски осамостоена верска институција.20
И во другите сфери од културниот и научниот живот во текот на 60тите СР Македонија бил остварен напредок и имало значајни
достигнувања. Ќе се задржиме на она што мислиме дека е позначајно. Во
1961, 1965 и 1966 година Институтот за македонски јазик последователно
15

Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, цит. дело, 255.
Борче Илиевски, Македонско-српските црковни односи: 1944-1970, Филозофски
факултет, Скопје, 2011, 162.
17
Истото, 166.
18
Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, цит. дело, 343.
19
Борче Илиевски, цит. дело, 171-172.
20
Невен Радически, цит. дело, 81.
16
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ги објавил трите тома на „Речникот на македонскиот јазик“, дело на група
составувачи, чиј редактор бил Блаже Конески. Во 1965 година, пак,
Конески ја објавил и „Историјата на македонскиот јазик“. Првата
„Историја на македонскиот народ“, пак, ја објавил Институтот за
национална историја во 1969 година. Ова тротомно издание било резултат
на работата на неколку научници, под редакција на академик Михаило
Апостолски.
Во 60-тите години се забележува зголемување на бројот на
средствата за јавно информирање. Имено, во 1963 година, излегуваат
првите броеви на дневниот весник „Вечер“, а во наредната година Радио
Телевизија Скопје започнала редовно да емитува сопствена програма, така
што, покрај радиото и печатот, во јавните гласила на македонски јазик се
вброил и највлијателниот информативен медиум.
Неколку значајни културни манифестаци својот зачеток го имаат во
овој период. Меѓу нив се вбројуваат и „Струшките вечери на поезијата“.
Првпат одржани во 1962 година, тие биле замислени како своевиден,
неколкудневен фестивал на македонската поезија, што ќе се одржува
еднаш годишно, во чест на браќата Миладиновци, во нивниот роден град.21
Веќе во текот на 1963 година, содржината на Струшките вечери на
поезијата била збогатена со присуството на поети и од другите републики
на југословенската федерација, а по две години прераснуваат во културен
настан што ги надминал границите на тогашната држава. Со свои песни
тогаш учествувале и видни поети од Полска, Италија, Бугарија, Романија,
Чехословачка и од Советскиот Сојуз кои настапиле на јавниот, меѓународен поетски митинг „Мостови“, што бил првпат организиран во истата
година, како составен дел на Струшките вечери на поезијата.22 Во текот на
наредните години Фестивалот прераснал во голем меѓународен културен
настан на кој досега учествувале неколку илјади поети, есеисти и
литературни критичари од повеќе десетици држави.
Фестивалот „Охридско лето“ започнал да се одржува во 1961
година и, слично како и „Струшките вечери на поезијата“, во престижна
културна манифестација прераснал во подоцнежниот период.
Во 1967 година со работа започнал и меѓународниот „Семинар за
македонски јазик, литература и култура“, на кој учествувале бројни
21

Создавањето на фестивалот претставувало резултат на иницијативата на група
македонски писатели кои во текот на јули 1961 година учествувале на литературното
читање на свечениот дел од јубилејот по повод одбележувањето на стогодишнината од
излегувањето на Зборникот на браќата Миладиновци, што бил одржан во Струга. На
предлог на поетот Гане Тодоровски, фестивалот го добил името „Струшки вечери на
поезијата“. (Јован Стрезовски, Поетска Струга:1962-1991, Наша книга, Скопје, 1991,7.)
22
Десет години Струшки вечери на поезијата: 1962-1972, Струшки вечери на поезијата,
Струга, 1972, 6.
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научници и студенти со што било овозможено ширењето на македонските
културни вредности надвор од границите на државата.
Што се однесува до театарската уметност и до театарската дејност
воопшто, тие биле збогатени со фестивалот „Војдан Чернодрински“, кој од
1965-тата, секоја година се одржувал во Прилеп. Фестивалот претставувал
исклучително значителен придонес во натамошниот развој на театарската
уметност.23
Забележлив е развојот и на забавната и класичната музичка
уметност. Во 1966 година била основана Високата музичка школа во
Скопје, која подоцна ќе биде преименувана во Факултет за музичка
уметност.
Исто така, значајни уметнички достигнувања имало и во
литературата, каде што покрај постарите, настапиле нови генерации
писатели и поети меѓу кои значајно место имаат Димитар Солев, Симон
Дракул, Ташко Георгиевски, Живко Чинго, Влада Урошевиќ, Радован
Павловски, Богомил Ѓузел и други.
На филмската сцена ќе се истакнат неколкумина режисери кои
создавале во овој период и кои режирале филмови наменети за
македонското говорно подрачје. Меѓу нив се и Димитрие Османли, со
филмот „Мирно лето“ од 1961 година, Жика Митровиќ, со филмовите
„Солунските атентатори“ (1961 година) и „До победата и по неа“ (1966
година), Бранко Гапо, со филмот „Време без војна“ и Љубиша
Георгиевски, со „Републиката во пламен“, снимени во 1969 година.24 Со
својата работа и талент се истакнале повеќе актери.
Исклучително значаен бил развојот на просветата. Интензивно се
зголемувал бројот на лицата со средно и со високо образование. Во
почетокот на 70-тите години во образовниот процес веќе учествувале
11.000 наставници во основните, 2.800 наставници во средните училишта и
1.300 професори и асистенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и
на вишите школи25. Истовремено се зголемувал и бројот на високо-

23

Благоја Иванов, Современата драма и театар во Македонија, Театарот на почвата
на Македонија од Антиката до денес, Прилози за истражувањето на историјата на
културата на почвата на Македонија, Макропроект „Историја на културата на
Македонија“, книга 13, МАНУ, Скопје, 2004, 176.
24
Владимир Љ. Ангелов, Македонскиот игран филм, Фотографијата и филмот на
почвата на Македонија, Прилози за истражувањето на историјата на културата на
почвата на Македонија, Макропроект „Историја на културата на Македонија“, книга 13,
МАНУ, Скопје, 2007, 161-165.
25
Архивско одделение на Институтот за национална историја, Фонд Крсте Црвенковски,
Stenografske beleške druga Tita sa republičkim političkim rukovodstvom SR Makedonije,
Skopje, 10. novembar 1972. godine, 27-29.
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образованите кадри, кој во овој период изнесувал околу 20.000.26 Ако се
има предвид дека по ослободувањето неписменото население во Македонија претставувало 70-75% од целата популација, додека, пак, според
пописот на населението во 1971 година, бројот на неписмени се намалил
на 18,1% евидентно е дека станува збор за мошне значаен напредок на
полето на описменување на населението.27
Во текот на 60-тите години во Македонија забележливо е интензивирањето и збогатувањето на културниот живот, зголемувањето на бројот
на културните установи, институции и манифестации, и, воопшто, засилувањето на напорите за афирмирање на македонската национална и
културна афирмација.
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РЕЗИМЕ:
Со формирањето на современата македонска држава во 1944 година веќе
биле создадени услови за развивање и за зацврстување на македонската
национална и културна посебност. Сепак, процесот на демократизација, кој ја
зафатил југословенската федерација во текот на 60-тите години на ХХ век,
овозможил доста послободно изразување на македонските републички и
национални интереси, како и на националната култура и на уметноста. Како
резултат на тоа, се отвориле повеќе културни и научни институции и биле
постигнати значајни остварувања во однос на збогатувањето на културниот и
духовниот живот во Републиката. Со своето значење за македонската национална
афирмација посебно се издвојуваат формирањето на Македонската академија на
науките и уметностите и осамостојувањето на Македонската православна црква.

SUMMARY:
With the constitution of the modern Macedonian state in 1944, conditions were
created for the development and strengthening of the Macedonian national and cultural
uniqueness. However, the democratization process that engulfed the Yugoslav
federation during the 60s of the 20th century provided a much more freer expression of
Macedonian national and republic interests, as well as national culture and art. As a
result, several cultural and scientific institutions have been opened and significant
achievements have been made with regard to the enrichment of the cultural and spiritual
life in the Republic. With its importance for the Macedonian national affirmation, the
establishment of the Macedonian Academy of Sciences and Arts and the independence
of the Macedonian Orthodox Church are especially emphasized.
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НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ОВАА СТРАНА Е НАМЕРНО ОСТАВЕНА ПРАЗНА
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