
IN MEMORIAM
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Ha 28. II. 1972 год. смртта го 
отстрани од нашите редови про- 
фесорот по историја Алейеандар 
Кузмановокм, еден од основачите 
на Сојузот на историските дру- 
штва еа CP Македонија и Исто- 
риското друштво во Скоп je.

Προφθοοροτ Александар Куз- 
мановски е роден на 22 декември 
1904 година во Скоп je. Завршил 
философски факудтет — трупа 
историја во Окоп je 1929 година.

Во текот на 40-тодишната ак
тивна работа професорот Кузма- 
новюки бил на разни должности 
во просветната струка. Најнапред 
бил поставен за еуплеит при Ве- 
ликата Медреса во Скоп je, од 
1.1.1930 до 9. X. 1930 год, а во 
идните тодини службувал во Ме- 
шовитата гимназија во Врање (од
10.Х. 1930 до 31.VII. 1933 год); во 
I машка пиомназија во Крагујевац 
(од 1. VIII. 1933 до 11. XI. 1941); во 
Машка гиш-тазија Луковит (од 12. 
XI. 1941 до 14. IX. 1942 год.) ; во II 
машка шшгазија во Скоп je (од
15. IX. 1942 до 22. XII. 1944 год.).

Во бурчите години од II Свет- 
ска војна другарот Кузм ан опеки 
бил ориентирам кон лрогресивните 
сили и на 1. IX. 1944 год. стапил 
во редовите на НОВ и XIOJ — в о

Скопскмот партизански одред, а 
потоа бил избран за секретар на 
МН Одбор во te. Рашче и за прет- 
седател на НО фронт на ошптина 
Идадија — Окоп je. Со активна и 
организирана работа за НОВ про
дол жува се до крајот еа војната.

По ослободувањето на нашата 
земја, од 23. XII. 1944 год, бил на
значен за референт при просвет- 
еиот оддел на Об л асеиот НО О во 
град Скопје.

Со отворањето на Првата гим
назии а во Скоп je бил назначен за 
професор и на должыост стапува 
на 27.1.1945 год.

Во учебната 1945/46 год. бил 
директор на Кратовоката гмна- 
зија, а во учебната 1950/51 год. — 
директор на Учителската школа 
во Скопје и на Средното инду- 
стриско училиште.

Од 1952 до пензионирањето 
1969 год. бил профеоор по исто- 
рија во Гимназијата „Јоеил Броз 
Тито“ — Скопје.

Цел йот свој живот й го посве- 
тил на просеетата припатајќи й 
на онаа генерација просветни ра
ботнице, кои на својот грб го по- 
несоа големиот товар во оргаеи-
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зирање на просветната служба и 
подготвување на проев етниот ка- 
дар.

Како щто е извеоно, во годи- 
ните на обновата на нашата земја, 
бидејќ|и само етотина наставеици 
имаа високо образование, меѓу ком 
и  покојниот ηροφιθίοορ Алекоандар 
Кузмановакц, тој, покрај овојата 
редовна дејност, беше ангажиран 
и како преподав ател на сите уни
тел они куроеви што ce одржуваа 
во летниот период во Скопје од 
1945 до 1948 год., а и во вечер
ейте шйесоли во коишто го надопол- 
нуваа своего изгубено шнолувавье 
граѓаните што зедоа активно уче- 
ство во НОВ.

Како професор во училиштата 
беше амилен мегу колегите и 
учениците. Во оеное време бил 
готов да помогне, да поюоветува. 
Професорот Кузмановски беше 
постојано активен во еекојднев- 
ната еаставна работа и во вон- 
наставните активности. Особени 
заслуги има за развитокот и афир- 
мацијата на Сојузот еа друштвата 
на историчарите во СР Македони- 
ja. Toj е еден од членовите код 
ги постави темелше на Сојузот и 
непрешинато беше во управата. 
Како израз на благодарност за

На 26. XI 1972 година во Бел
град почина голем-иот познавач на 
византиското и словенското цр- 
ковео право, творецот на маке- 
донската теорија за потеклото на 
„Закон еудниј људем“ проф. Сер- 
геј Викторович Троицки.

Проф. С. В. Троицки te роден 
на 26. III 1878 година во Томск,

извонредното залагаше и креатив- 
ноет беше избран за доживотен 
член во уцравата на Оојузот на 
друштвата на иоторичарите.

Во знак на почит за својата 
долгогодишна наетавно-еоспитна 
работа добил повесе признанија: 
во 1965 и 1970 год. — Пофалба од 
гимназијата „Јосип Броз Тито“ ; 
во 1965 год. Ооветот на Педагош- 
ката гимназија „Никола Карев“ 
— Окопје, му додели Сиоменица 
во знак на за!алуги во остварува- 
ње!то на целите и задачите на бив- 
шата УчмтЈалска школа и Педа- 
гошката гимназија „Никола Ка
рев“ — Скоп je. По повод 20 го- 
дишнината од основањего на Со- 
јузот на друщтвата на историча- 
рите на CIPM, Извршниот 0|дбор 
му додели .признание за иегов от о 
посебно залагатье во 1афирмацијата 
на Сојузот.

Неговите колеги, неговите мно- 
губројни пријатели и неговите 
бивши ученици секогаш со почит 
ќе се се&ваат за својот постар 
колега, драг црофесор и другар, 
Александар Кузмановски, едниот 
од основоположниците на просве- 
тата во СРМ по о1слободувањето.

Васка Перчинкова

Уште како дете ги имал дате ус- 
лови да се здобие со солидно по
знав ан>е на класичните и пове!ќе 
европски јазици. По завршув аиьето 
на Тцероката духовна .семинарија 
1897 година проф. Троицки се за
пита л на Археол ошкиот институт 
во Петроград, а потоа поминал и 
на Петроградската духовна акаде-
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