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ЈУБИЛЕЈ

Маке до нс ката ака де ми-
ја на на у ките и умет-
нос ти те по повод од-

бе    ле жувањето на 60-го диш-
нината од одр  жувањето на Пр-
вото и Вто рото заседание на 
АСНОМ, на 16 јуни одржа 
Свечен собир. Пред при сут ни-
те претставници на по литич-
киот, опш тест ве ниот, култур-
ниот живот во земјава, како и 
пред претставниците од Ма ке-
донската православна црк ва 
пригодно се обра тија прет се-
дател на МАНУ, академик Цве-
тан Грозданов и академик Пет-
ре М. Андреевски.

Свечениот собир на којшто 
присуствуваа др жавниот и цр-
ковниот врв во земјава беше 
збо  гатен со музичко кни жев на 
и ликовна програма. На со би р-
от настапи ма кедонскиот вир-

ВО МАНУ СВЕЧЕН СОБИР ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ АСНОМ 

ДЕМОКРАТСКА СИЛА     
НА ЗБОРОТ И МИСЛАТА
"Без прејудицирање, но сериозно и смирено 

сакаме да истакнеме дека тие 
фундаментални АСНОМ-ски при-
н    ципи со улогата и местото на 
ма кедонскиот народ и на ци она-
лностите не можат да ја изгубат 
својата актуелност, де  нес", истак-
на академик Гроз данов.

"Не треба да се заборави оти македонскиот 
јазик има многу подолга исто-
рија од одлуките на за седанието 
на АСНОМ. Не треба да забо-
равиме дека на не говите корени 
и обрасци уште во деветтиот век 
се роди ста рословенскиот јазик 
како трет 'свет јазик' што ќе 
внесе нова 'хуманистичка содр-
жина во Европа", рече академик 
Анд реевски.

туоз на пијано Симон Трпчес-
ки. Беа прочитани поетски тво-
рби од македонски писатели, а 
во Ликовниот са лон на МАНУ 
беше отво рена и изложбата 
"НОВ во делата на ма ке дон ски-
те ликовни умет ници" на која 
авторот д-р Борис Петковски 
пре зен тира избор од 73 дела 
создавани во периодот од 
1944 до 2004 година.

ЗНАЧЕЊЕ

- "Се навршуваат 60 го дини 
од историскиот настан - одр жу-
вањето на Пр вото заседание 
на АСНОМ, чин кој пре диз ви-
кува длабоко чувство на по-
чит, дос тоинство и долг кон 
познати и илја ди непознати 
духовни и воени борци на Ма-
кедонија, кои во едно време 
на драматични пресврти во 
свет ската историја се про нај-

Пишува: 
Милева ЛАЗОВА



44  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 521 / 25.06.2004

ЈУБИЛЕЈ ВО МАНУ СВЕЧЕН СОБИР ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ АСНОМ 

доа и се собраа во Пчинскиот 
манастир 'Свети Прохор' за да 
го соопштат конституирањето 
на една држава - Македонија 
чие име со векови, а од крајот 
на 19 век наваму, секојдневно 
и жестоко на сите полиња и 
низ грлото на балканскиот ма-
кедонски вулкан се воск лик-
нува: Слобода, Независност", 
рече во својата поздравна реч 
претседателот на Македон ска-
та академија на науките и умет-
ностите, академик Цветан Гро-
зданов отворајќи го свечениот 
собир по повод 60 години од 
АСНОМ. Првите документи 
усво ени од АСНОМ 1944 го-
дина се кристално чисти, јас-
ни, демократски, слободарски. 
Тие се одраз на нашата ве ков-
на традиција искажана во вре-
ме кога слободољубивиот 
свет, на прагот на победата бе-
ше проникнат со идеалите на 
хуманизам и напредок".

Академик Грозданов по на-
таму истакна дека непосредно 
потоа се донесоа и одлуките 

за македонскиот литературен 
ја зик во сите нивоа, за фор-
мирање на Универзитетот, а 
пок  рај државно-правните до-
ку  менти, никнаа културни и 
обра зовни институции, Народ-
на библиотека, Народен теа-
тар, Народен музеј и галерија 
итн. Во еволуцијата и пот ре-
сите по 1944 година во изми-
натите 6 децении, настапуваа 
големи осцилации, социјални, 
политички, национални бра ну-
вања специфични за Маке до-
нија, често сродни со европ-
скиот и југоисточниот појас на 
европските држави, поли тич-
ки системи и идеологии.

"Одлуките на првите за се-
данија на АСНОМ - истакна ме-
ѓу другото академик  Гроз да-
нов - и денес ја имаат и својата 
де мократска сила на зборот и 
мис лата. Тие влегоа во темелот 
на државноста на Р. Маке до ни-
ја, ние на нив стоиме, ние сме 
нив ни чувари. Без пре ју ди ци-
рање, но сериозно и смирено 
сакаме да истакнеме де ка тие 

фундаментални АСНОМ-ски 
пр ин  ципи со улогата и местото 
на македонскиот народ и на-
цио налностите не можат да ја 
изгу бат својата актуелност, де-
нес, а тоа значи дека секоја 
мар ги на лизација на македон-
скиот на род може да пре диз-
вика нена сет ни волнувања, ни-
кој не смее да има чувство на 
потис на тост".

На крајот од своето изла-
гање академик Грозданов до-
даде дека и МАНУ духовно се 
изигнува на АСНОМ-ските те-
мели. Дека академиците, чле-
нови на МАНУ се и должни и 
научно одговорни да ги проу-
чуваат, презентираат и тол ку-
ваат заветот на АСНОМ-ските 
традиции.

ЈАЗИКОТ

По академик Грозданов 
свое пригодно обраќање под 
наслов на "Јазикот во одлу-
ките на АСНОМ" имаше и ака-

демик Петре М. Андреевски. 
Тој уште на почетокот истакна 
дека без АСНОМ ќе ни не дос-
тигаше и времето што го жи ве-
еме, ќе ни недостигаа и те мел-
ните државни атрибути; не за-
висноста, писмото, јазикот -  
на  шата заедничка крепост за 
неп речено сонување.

- "Во јазикот се среќаваат - 
истакна академик Адреевски - 
и нашиот прв плач и нашата 
прва радост и нашата прва 
прет става за светот. Но, и сите 
поу ки и пораки на нашето ми-
нато. Многу народи и циви ли-
зации што ја запоставиле оваа 
изворна составка, неповратно 
исчезнале. Ги заборавила дури 
и историјата".

Меѓу другото академик Ан-
дреевски потсети и потен ци-
раше дека АСНОМ на своето 
Прво заседание што се одржа 
1944 година во манастирот 
"Све ти Прохор Пчински", меѓу 
дру гите одлуки со кои се кон-
ституира македонската фе де-
рална држава ќе ја донесе и 
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зи неговата на родна основа. 
Речникот да се збогатува со 
збо  рови од сите наши дија лек-
ти, да се изгра дуваат зборови 
со живи нас тавки, и само кол-
ку што е пот ребно да се усво-
јуваат и туѓи заемки; и Ма ке-
донската азбу ка да биде сос та-
вена од толку букви колку што 
има и гласови во лите ратур-
ниот јазик. Пра вописот да се 
изработи врз фонетски прин-
цип (Б. Ко нес ки: Граматика на 
ма кедон с киот литературен ја-
зик", Скоп је, 1952 година). 

Осврнувајќи се на исто рис-
ката улога на македонскиот 
јазик од неговите корени во 9 
век до денес, академик Анд ре-
евски истакна: 

- "Не треба да се заборави 
оти македонскиот јазик има 
мно гу подолга историја од 
одлу ките на заседанието на 
АСНОМ. Не треба да забо ра-
виме дека на неговите корени 
и обрасци уште во деветтиот 
век се роди старословенскиот 
јазик како трет 'свет јазик' 
што ќе внесе нова 'ху ма нис-
тичка содржина во Европа'. 
Јазикот е пр виот сведок што 
ја утврдил нашата татковина. 
Но, и неј зи ната големина и це-
лост. Не зависно што, по по-
делбата на Македонија, ние 
живееме во една третина тат-
ковина. Спо ред тоа, може да 
се рече дека користиме само 
една третина слобода. Но и за 
тоа, толку, пак нему му дол-

жиме. Оттука, до вербата во 
сопствениот јазик, е најси гур-
ната доверба и во себеси и во 
сите нас. Зашто са мо јази кот 
никогаш не нè оста вил са ми".

На крајот од својата реч ака-
демик Андреевски нагласи де-
ка АСНОМ е апсолутот на на-
шето постоење и духовно пре-
познавање.

Пок рај Свечениот собир во 
МАНУ, 60-годишнината од 
АСНОМ ќе ја одбележат и уште 
неколку релевантни инсти ту-
ции. Така Министерството за 
кул  тура ќе ја одбележи 60 - го-
дишнината од АСНОМ со пла-
нирани активности во пе ри о-
дот од 28 јули до први август во 
Меморијалните му зеи во Горно 
Врановци, додека на 29 јули за-
кажува и реа ли зација на соод-
ветна културно-уметничка про-
г рама во Маке донскиот на ро-
ден театар. На 2 август треба 
све чено да биде отворен Ме-
моријалниот цен тар АСНОМ во 
село Пелинце, општина Старо 
Нагоричане, а се планира и 
одржување на голем народен 
со бир во Кру шево, на Мечкин 
Камен. Ќе бидат издадени и 
публикации и уметничка лите-
ратура повр зана со НОБ и 
АСНОМ, потоа ЦД со родо љу-
биви песни од НОБ, а пла ни-
рана е и изра бот ка на ДВД со 
македонските фил мови "Волчја 
ноќ", "Црно семе" и "Мис Стон" 
и изработка на веб страница за 
60 години АСНОМ. 

онаа со која македонскиот ја-
зик се подига на степен на 
служ  бен јазик на македон  с ка-
та држава. А во мај 1945 го ди-
на, во актот на Комисијата за 
јазик и правопис при Ми нис -
тер ст вото за народна про с  ве-
та на На родна Репуб лика Ма ке-
до ни ја, оваа одлука ќе биде до-
п ре цизирана, главно, преку 

три точки: Во ма ке дон скиот ли-
те  ра турен јазик тре ба да се 
уста новат оние фор ми од цент-
рал ните говори што во нај го-
лем степен ќе ги поврзат сите 
на ши говори и ќе бидат лесно 
приемливи за луѓето од сите 
на ши краишта; Во маке дон с-
киот литературен јазик треба 
до најголем сте пен да се изра-


