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СР1БСША НАУКА 81ШЖБА НА СРББСШ ИМПЕРИАПИЗШ

противонаучни ст>чиненил. Вси та наука отраз^ваха предвид«Преди време в-b Б^лград-b
И
- тгржествено откритт? новоуре- чки славлни на Балканигв. па HMrfe втѕзможности на срт>бскаденинтБ ДОМ-Б на Срт>бската а- даже и всички останали славн- та политика спрлмо бт>лгарскадемин на наукит^, вт> присжт ни изобшо, се обнвиха за чисти кин народт> вт> неговата ц^, ствието на Тито и други сгрбо сг>рби. Н"БКОИ срг>бски учени, ЛОСТБ.
оше достоини за това време, се
н комунистически величин.
Периодт> следт> победата на кои ПpeдceдaтeлbT'b на академин- оптѕлчиха открито противг. томуиизма
- та. проф. Александ-bp'b Беличг., ва варварство вт> ср^бската на. изнесе рефератт> вгрху деинос- ука. FloGTeneHHO, о^баче и тин Победата на комунизма вт>
и TbTa и задачигв на академинта, срт^бски учени вг>зприеха цели К)гославин значеше тгржество
и както и вгрху историлта на но- т-fe на сртзбскил "чиовинизг>мтз, на Новаковичевата теорин, коз воуреденин домг>. Между друго но приложиха по-друти
нто б-fexa присвоили срт>бскива. по пригодни за
- то, Белич-b б-fc казалт>:
т-fe комунисти, като последцо
- 1. Академинта била изллчила
ср-в-дство следт> растнтин неус
- учени. които обогатили значеТака вт> срт>бската наука за- n-fex-b на преката сг.рбизацин в-b
- нието на св^товната култура и почнаха да се равиватт> успоре Македонин. Cera срг>бскит"Б уи н тласлали напредг>. Такива би дно две взаимнодоп!>лваши се чени настзрдчаватг
открито
а ли, HanpHM'fep'b, Стоннг, Новако теченин.
СБрбокомунистическит-^ «учеЕ- вичг> и Иованг. Цвиичг. БеЕдното б-fe предназначено да ни» вт> Македонин. «ЧИСТИТ-Б
^ лич-b нес-Бмнено подразбира и задоволнва домашнит-fe нужди. стзрби» станаха «македонци» Bt>
и себе си. като в-врентз продт>лжи To 6 t краино шовинистично и народностент, СМИСТЈЛБ. Новако
г телв на заветит-fe на п-Брвит-в служеше за вт>здитание на срт>б вичт> ги наричаше просто слав- двама.
ството вт> духт> на дрт>зко гра- нни или македонски славини.
о 2. Заиви: «Науката вг наша- бителство спрнмо ст>седигб, на Налага имг. се езикт>, които пос
и та земн е напт>лно свободна. На пт>рво wfecro спрнмо бт>лгари- тепенно ше се приспособнва*
- своит-fe положите.тни основи тн rb, на изтокт> кт>мт> Моравско и кт>мт> сргбск^н. Следг. хдкива
може да се развива несмуицава- Софииско. и на К>ГБ КТ>МТ> Маке «научни постиженин» сгрбит%
донин. Това течение не можеше преднвнват-b исканин за Пиринно.»
- 3. НОВИИТБ строи вг. КЗгосла- •да хване корент> в г чуждил скин краи и за Б-вломорска МаB вии «признава научната истина, СВ-БТТЗ. Един-b злополученг. пи- кедонии. За останалит^ бт>лгано не признава никому правото сачт>, на име Гопчевичг, се опи- ри пт>кт> се СБживива старата
та да деиствува и вг чужбина, нзжнославннска идеа вт> ст>рбо- \
е да претвари тази научна истина
к
издаде книга на Н"БМСКИ вт>рху комунистически видтз.
% вг. догма».
Да не 6"fexa Беличг, които ка Македонин. Великинтг хт^рваЗа свобода на науката вт> К)и
тинт> и славистг. Ватрославг. ^- гославин дума не може да стазва
тин
думи,
и
сргбската
науе
гич-b писа саркастично: «Да ис- ва. Истинзта вт>рху Македонин
, ка, до конто се отнаснтг, бихкаштј да огфовергавашт> тенден се преследва ст> ОГТ>НБ И мечт>.
г ме ги отминали безт> внимание.
циознит-fe некритични твт>рде- Противно на казаното отт> Бе- Но Белич-b е чов^кѓттЈ КОИТО
нин на Гопчевича — е комаи из лича, тукт>. вт> Македонил, една
и петдесет години не престава да
лишно.
Ст>чинението само се о- лт>жа се издигна вт> истина и се Б
а м"вта стрели срешу бглгарскин
сжди. Жалко е за хубавата хар налага като догма. Дали днесБ
и народг> и rbH очертава самин
тин и хубавин печатт> — дветк 1де четемг. книга огт> Блаже Ко
о образ"Б на сргбската наука.
с
В"БН"Б от-b чистит-fe науки. ка- наи-добри страни на ет>чинени- нески, утре статин отт, Димито математика, физика. химин ето» (Архивг, т. 15, 1893, стр. т-bp-b Влаховг, по-друти zeub с
619). Това б-fe присжда вгрху от-b Кепецки или Поленлко- Ц
и пр.,
ц-влата шовинистична срт>бска вичг. — неизм"Бнно ш.е четемт> г
ц^лата срт>бска наука
литература.
прогресивната догма за «маке- с
.
Т
- - на птфво M"fecTo истории, ези Сртзбскит^ «академици» не донска нацин» и за «македонст
кознание, географин , народо- можеха да си служатБ cb слчши ки езикг.».
д
> ПИСБ (етнографин), се е разви- Т-Б ср^дства. Тукт> спадат-b пре
Александгрг, Беличг. е правБ в
г вала изклшчително като орж- ди всичко Столнт> Новакович-b.
ВБ едно отношение: сргбската т
Т дие на срт>бската завоевателна Иован-b ЦВИИЧБ и Александ-bp-b
наука единствена има обезпе- и
г. политика. на срт>бскил импери- Белич-Б. Новакович-b прг-втз раз
чена ОТТЈ дг.ржавата свобода да т
и ализт>мт>. Ние се интересуваме ви мистзЛБта, ВБ кран на минаизопачава всичко СБ целБ да за н
- главно от-b дг.ржанието на срг лин в-Бкг,, че славннит-fc вг> Маграби ц%лин Балканг.. И тн ше Ц
- ката наука спремо бглгаршина кедонин били трета народностyen-fee, ако СБпротивителната в
а та. Каквито периоди отбелеза на група, покраи ст^рби и бглга
сила на угрозенит-в от^ нен на- U
- сргбската политика, такива се ри Цвиичт> имт> отрече вс^какроди е пресгхнала. Такгв-Б не е о
- ивнватг, и Bt развон на сргбска во национцл. с^знание, а Белич
случант-в нито ch хт^рвати, ние та наука.
се опита да ограби половината то ст> бт^лгари — двата наи-зас ш
>
бглгарски говори вт> Македо- трашени народи. B-bHb отг туи, д
р
Периодг> до кт>,мт> 1870 год. нин за ср-Ббството, а н^кои да
б
че на лгжата краката сж кжси; в
н
Презг» 1844 год. сргбскинттз вг.здигне като trfeuio ср'Мно ме че истината накраи побеждава,
c д^ржавникг. Гарашанинг б% жду б^лгарски и сргбски.
нито х-Брвати, нито бглгари ш.е
сгставил^ таентз плант> за вклто Това е именно второто тече- престанат-b да изобличаватт? им б
чване на всички балкански на- ние вг сргбската наука. To ca-лериалистичнит-в цели на 1рг>б в
И роди Bb една велика Сгрбин. мо отрича 6-Блгарш.ината на сла ската наука.
к
И На срТзОскигБ ржководите.чи ВННИТ-Б вг> Македонин, докато
б
Черноризецт> Храбт>рт> с
се
вм^ннва
в-b
д^лгтѕ
пг,рвонапгрвото
ги
обнви
направо
за
р
е чално да дгржатт^ благосклон- чисти с^рби — идеално допглБ^>лгAPи^
C
E
УПPABЛ^BA
но,
даже
принтелско
поведение
нение
на
срт^бската
наука
вг
с
О
Х спримо бглгарскил народ-b. По служба на срт>бскин империали ОГБ СЕДЕМБ ПОСЛУШНИКА м
HA MOCKBA
е следнинт-b тр4бва да се убеди,
т
Презт>, 1912 и 1918 г. победи
и че Ст^рбин единствено ше му no
Понастонгцемтз Бт^лгарин се М
- могне да се освободи отт> турс- краинотб срг.бско шовинисти- управлнва ОГБ седемБ души в"Б Г
, ко робство. Този периодг> на чно течение. За сргбската нау- рни слуги, послушници на Мос л
- б"влградската политика трае до ка вг-простзТ-Б.за Македонин 6% ква. Т-БЗИ седемБ души с л : Вгл з
нав-feKH разрешент, в-b сргбски ко Червенковт>, ген. Ив. Михаи- ф
у кгмг> 1870 год.
- Сргбската наука по това вре- СМИС-БЛБ. Доидоха времена да ловг, ген4 Панчевски, Георги с
- ме, стз сгвсемтз незначитлни из- се подготви почва за слагане Цанков-b, Георги Дамнновг, Ра р
е клк>ченилт е точно отражение рАка и вт>рху б-Блгаритв оп> ико Дамнновт> и Димо Димовг,. в
0, за основнит-fe насоки на срт^бс- царство Бт>лгарин. Това е гого- Политбшрото, Централнин ко- б
- ката политика. Вт> много ст>чи- славиззигтт> вт> срт>бската наука митет-b на комунистическата т
в нениз отт> СБрби. вт> много ста- които по-рано ce 6-fe пo^в^вaл'b партил, както и другитв колек- «
е тии изт> вестници и списанин навремени. Много ср-Ббски про тивни гвла сж. в^ншни украше- м
а ние me нам^-римт> в^рни сведе- фесори се опитваха да пока- нин само. Посоченитв седемБ в
нин вт>рху миналото и тогаваш- жат-b и докажатт> ,че и бт>лгари души заематг важни постове и н
ната деќствителностБ на 6т>л- т-fe, покраи ст>рби, х-Брвати и изптзлннватБ нарежданилта на М
словенци, били само частБ ОТБ
А гарскиа народт>. Твгрде интере единт> «гогославннски народ-b». Москва.
1
- сни и поучителни сњ обективни
rt данни из-b ср^бскитв вестни
Сл.шевременно иделта на Но
ци вт>рху развитието на бглгар ваковичт> за н^каква особена
е скин цг.рковно-национален"Б вг. народностБ вт> Македонил слул npocb. Вт> rbxT> за Македонии жеше като примамка вљ ржлеО мадк» мон изт
а се говори само като за земн, на Т-Б на «напредничавитБ» ст>рби
Тт>и безу/гешно м
- селена ст> бт>лгари. Това се пре комунистит-Б. T-fe ce стремит-b
Боли 32 тво^та ж
от подава и Bb сргбскит-в учили- да отклоннттг вниманието на
И лростреленит-fe
ж та.
младигБ македонски бг.лгари
и
тт>кмо ВТЈ противобтзлгарска по
On»
1870
да
1941
г.
Ти пи до дт>но rop
а
сока, като се ивлтт, предт> ГБХТЈ
Но твоќте наи-св
и
седемдесетгв години вт> одежда на Т-БХНИ доброжела
Прокудени далект>
- сргбската политика постепен- тели и рушители на великостфНетлене»т> плапп>
— но изм^нн благосклонното си бизма.
е поведение спримо
Така се развиваше срт>бската
И ти |де дигнешт>
а народг. Стигна се до заграбва- наука до разгрома на кралска
1Це скт>са!ит> хдад
b не на Моравско вт> 1878 год. ст> КЗгославин В-Б 1941 год. Tpmrfc
ЕЦе бликвап» вт>
и Hnm'b, Вранл, Л^сковецтз и пр. течени» — краино шовинисти.ч
Отт> (ГБлна огнент>
4 Наскоро Ст>рбин скдк>чи таент> ното. ужт> по-примирителното
з договорт> ст> Австро-Унгариа, «академично» и ссцалредничаво
И тваѕ погледт> ш
- el» които на Ст>рбин се даде сво rth> комунистическо — се доСвободшг планшш
в бода да се разширава кљж> ш>лваха взаившо и трит^ имаОп> Шарт> до В^
а Вардарската долина.
ха една и сжша цел!>: да сдоПропити on» Kprb
и
жап>
р ^ к а вгБрху б!>лгар11шна~
Откт>мт> седемдесетт& годшш
ВГБ CbpQim ce поѕвиха шунни та. И тркг^ насокв вп> срт>'ска-

П

Кт>мт> Р
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ПОМНЕТЕ! ТИТОВМШ* СБРБО-КОМУНИЗШ HCU Џ ЗАТРИЕ Б Ш А Р Ш И Ш А B l МАКЕДОНИН
ПОМНЕТЕ! АТИНСКИТг УПРАВНИЦИ СХ ЗАКЛЕТИ
ВРАГОВЕ НА БШАРЦДОНАТА В1ШКЕДОНИЛ

