
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-

I П р о ф .  С Е Р Г Е Ј  В Т Р О И Ц К И  |
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кија. По завршување|то на сту- 
дайте, наоружан со солидни знае- 
ња од црковно-правната историја 
id археологијата, тој се оддал на 
научна работа. Во 1913 година ja 
одбранил магистерската теза под 
наслав „Вториот брак на клири- 
ците. Историокопканонска распра
ва“ и се здобил со звавьето матс- 
тер по богословија. За својата 
научна потковенюот проф. Троицки 
посебно му должен на проф. В. 
Бенешевич. Проф. Троицки œ  за
нимав ал и со активна наставничка 
работа. Својата настав|ничка ка- 
риера ja започнал како наставник 
во АлеКеандро-Невската духовна 
с.еминариуа во Петроград. Набргу 
станал и приват-доцент -на Ново- 
росискиот универзитет. Во овој 
период проф. Троицки развил и 
богата еаучно-истражув ачка деј- 
ност во Света Гора, потоа во цр- 
ковните архиви на Орбија, Буга- 
рија и тн.

Од 1920 година С. В. Троицки 
се преселил во Јутославија каде 
опто ja продолжил својата актив
на наотавничко -научна дејвост. 
Веднаш по доаѓањето во Југосла- 
вија тој (бил избран за професор 
по цркоено право на новоетворе- 
,нирт Правей факултет во Суботи- 
ца. Од 1937 година тој бил избран 
и за хонорарен нрофеюор на Бого
словски от факултет во Белград. 
Својата богата наставничка деј- 
ност :цроф. Троицки ja вршел до 
капитулацијата на Југославија.

По ослободувашето на нашата 
земја Проф. Троицки како сора- 
ботник ,на Српската акздемија на 
науките развил ‘богата научна деј- 
ност. Бил избран за секретар на 
комиаијата за издавање на Ове- 
тосав ската крмчија. Исто така 
проф. Троицки (станал и член на 
комиеијата за издаван>е на изво-

риге за српското право. Toj по
сетил повеке зугословенски цен
тра каде се чуваат стари ракопи- 
си; две шдини исгражувал и во 
Ьиолиоте|Ките и архивите во ЈТедан- 
град и Москва. За време на сворот 
научен црестој во Советскиот со- 
јуз проф. Троицки бил поканет 
да држи предавања од обларга 
на црковното право цред студен- 
тите на Московската духовна ака- 
демија. Во 1961 година проф. Тро
ицки бил избран и за почесея 
доктор на црковио-правните науки 
од Ооветот на Московската ду
ховна академија.

Проф. Сергеј В. Троицки ак
тивно твораше cé до својата смрт; 
умре на 95-годишна возраст оота- 
вај;ќи й на науката бројни кагии- 
тални дела. Разбирливю .е дека 
тој како долгогсдишен професор 
по црковно право напиша најмно- 
£гу дела од областа на црковно- 
иравната историја на Вшантија 
и јужнословенјските земји. Така, 
од неговите р>ани години најзна- 
чај)Ни му се делата: „Второбрачие 
клириков. Историко-каноническо е 
исследование“ (1912), „Диакониссы 
в православной церкви“ (1912) и 
др. По преселувањето' во Југосла- 
вија проф. Троицки напитал исто 
така повейе капитални дела. Так- 
ви оотварувања се делата. „Како 
треба издати Светосавску крм- 
чију (Номоканон с тумачешчма“ 
(1952), .„Хришћанска филозофија 
брака“ (1933), како и бројните ра- 
боти од областа на византиското 
и српското брачно право.

Во последната деценија од сво- 
јот ЖИВ01Т проф. Троицки се оби
де да расветли и бројни нерешени 
прашаььа од Кцрилометодиевската 
проблематика. Притоа посебно го 
иетересираше опроблемот сколу 
потеклото на „Закон судниј љу-
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Л ем“. Уште за вреде еа својот 
преотој bio Москва тој im публи
ку за своите научни резултати во 
органот на Московската патријар- 
шија „Б огосл ов свде труды“. Во 
вториот зборник ШТЮ излезе 1961 
година заедно со стати ја;та „Кто 
включил папистическую схолию 
в православную Кормчию“ проф. 
Троицки го објавил и својот обе- 
мен ‘труд „Св. Мефодий как слав
янский законодатель“ каде доста 
документирано ja изиесе на виде
ло својата македонска теорија за 
потекло то на „Закон судниј љу- 
дем“. Отфрлајќѕи гм како непри- 
фатливи моравската и бугарската 
теория ja за потеклото на овој за
кон проф. Троицки аргументира- 
но докажа дека тој бил ооставее 
од словенскиот просветите л Мето- 
дија кога тој управувал како сло
венски кнез по реката Струма во 
Македонија. Бидејќи „словенского 
кнежевство“ на Методија се нао- 
ra л о в о Македонии а и бмдејќи за- 
косеют бил со ставен за потребите 
на нерегуларната словенска вој- 
ска, со цел да се заздрави нејзи- 
ната дисциплина, затоа и „-астата 
теорија за потек л ото на ЗС по
требно е да се нарече македон
ска“, заклучува проф. Троицки. 
Македонската теорија за потекло- 
то на ЗСЛ проф. Троицки со до
полнителен! аргумента: ja образ ло
жи и -во трудот „Дали je „Закон 
судный людей“ састаеио Свети 
Методије или бугарсни кнез Бо

рис (1965), како и во ловеќе другй 
сташии и рецензии објавени во 
наши и странски списанија. Овю- 
јата македонска теорија за потек- 
лото на ЗСЛ проф. Троицки ja 
заштитуваше и на XII мегуыаро- 
ден византолошки конгрес кој се 
одржа 1961 година во Охрид. Со 
тоа тој предизвика жива научна 
диску си ja меѓу црковните правки 
историчари, византоловите, славијс- 
тите, лингвистите и тн. Б лиска 
проблематика третира и рефера- 
тот на проф. Троицки „Номока
нон Св. Методия и его важность 
за наше время“ кој го поднесе 
на симпозиумот во Скопје 1969 го
дина, a кој беше посветен на 
1100-годишнината од смртта на 
Кирил Солунскм. Рефератот на 
проф. Троицки е публикуван од 
МАНУ во зборникот „Кирил Со- 
лунски“, кн. 1, 1970 год.

Со смртта на проф. Серпеј В. 
Троицки историоката наука загуби 
еден врвен специалист за црков- 
ео-правната историја на Визан
тина и словенските народи. Тоа, 
пак, што roj го заора во маке
донского среднею ековно минато 
послужи како трајна основа за 
натамошни научни истражувавыа 
во осветлуванэсто на бројнмте не- 
решени прашања сврзаеи со еај- 
раната дејноот на браќата Кирил 
и Методија во· Македонија.

Бранно Панов
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