
во источниот дел -на Македонија. 
Понатамошните глави авторот им 
ги посветил на големата светска 
економска криза и последиците 
од неа во Злетовската облает, на 
наемничкиот режим и политич- 
ката активност на граѓанските 
партии во Злетовско и Кратовско, 
на културно-просветните прилики 
во овој крај меѓу двете светски 
војни и друго.

Во петтиот најмал дел од исто- 
рискиот дел на монографијата, 
Злетовскиот крај во Втората свет
ска војна (609—626), Апостолов 
дава краток пресек на настаните 
за време на Втората светска вој- 
на. Во таа смиела авторот се осв.р- 
нува на окупацијата на Македо
нии и приликите во Злетовскиот 
крај како последица на фашис- 
тичката окупација, потоа нелегал- 
ните акции на линијата на анти- 
фашистичката борба и борбите за 
национално ослободување. На кра- 
јот од споменатиов дел, Апостолов 
се оеврнува на ѕверствата на фа- 
шистичкиот окупатор во Злетов
скиот крај, на придонесот на на- 
селението од Злетовско и Кратов
ско во Народноослободителната 
војна, приложувајќи при тоа спи

сок на жртвите во спомееатава 
кровава војна.

Автор на културниот дел на 
монографијата, Спомениците на 
културата во регионот на Злетово 
(629—640), е д-р Коста Балабанов. 
Во опоменатово изложување, по- 
крај бројните податоци за црквите 
и манастирите во Злетовскиот 
крај, Балабанов пооебно внимание 
му обрнал на поэнатиот манастир 
Св. Таврило Лесновски.

Вака приложениов колективен 
монографски труд претставува 
единствена публикација за Зле
товско и Кратовско низ -истори- 
јата, и своевиден придонес на гео- 
графско-археолошкиот и историс- 
ко-културниот развиток на овој 
регион на Македонија. Спомена- 
тава монографија претставува де
нет прирачник во рацете на еекој 
истражувач на полето на геогра- 
фијата, археологи] ата, културата, 
историја на уметноста, а особено 
на полето на историјата за Зле- 
товскожратовскиот крај. Поради 
тоа, публикуваната монографија 
претставува нов и многу драгоцен 
придонес во македонската исто- 
риографија.

А. Т.

УЧЕСНИЦИ И СВЕДОЦИ, Зборник сећања о дедатности напредног 
учителства Југославије до 1941 године, књ. I, стр. 677 

и књ. П, стр. 667, Бгд., 1974.

При крајот на минатата годи
на во Белград, во издание на 
Друштвото за изучување на деј- 
носта на наиредното учителство 
во Југославија, излезе двотомната 
книга под горе споменатиот на- 
слов, во која се поместени автен- 
тични прилози на голем број учес- 
ници и сведоци на напредното ју- 
гословенско учителско движење

во периодот меѓу двете светски 
војни. Овој зафат на споменатото 
Друштво претставува доста зна- 
чаен и своевиден специфичен при- 
лог во нашата публицистична деј- 
ност. Имено, ретко кое професио- 
нално здружение во Југославија, 
во периодот меѓу двете светски 
војни, имало во своите редови 
толкав голем број учесници и при-
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врзаници на прогресивното дви- 
жење што го предводуваше КПЈ, 
како учителското. Уште поредок 
е примерот, по 30 и повеќе годи- 
ни да можат да се најдат сили за 
да издадат одна заедиичка публи- 
кација со која ќе го овековечат 
своето учество и сведоштво во оп- 
штото протресивно, антифашистич- 
ко и раволуционероо движенье ко- 
га се знае дека тие денеска жи- 
веат во разни краеви на нашата 
земја или работат во разни инсти
туции во социјалистичките репуб
лики и автономии покраини.

Првата книга содржи вкупно 
116 прилога. Тие главно се одне- 
суваат на сеќавања на напредни 
учители до 1936/37 година. Во пр- 
вите написи се зборува за актив- 
ноета на учителите социјалисти 
во Србија во почетокот на XX век 
и за одјекот на Октомвриската 
револуција во јушсловенските 
земји. Најголемиот број прилози 
во оваа книга се однесуваат на 
периодот 1929—1936 година.

Прилозите во втората книга, 
чиј број изнесува 121, се однесу
ваат на сеќавања на напредни учи
тели во периодот 1936—1941.

И во двете книги се ореќаваат 
написи од напредните учители кои 
во периодот меѓу двете светски 
војни работеле скоро во сите на
ши денешни еоциј алистички ре
публики и покраини. Имено, во 
сите нивни прилози се среќаваат 
доста фактографски податоци за 
тешката општествено-економска 
положба на работничката класа 
и селанството како и за лошите 
културно-просветни прилики на 
населението во периодот меѓу две- 
те светски војни Исто така во 
нив се зборува и за активното 
вклучување на напредните учите
ли во општото културно-просвет-

но издигнување на широките на- 
родни маси. Во многу места под 
раководство на напредните учи
тели биле формирани читални и 
библиотеки, потоа земјоделски и 
здравствени задруги и слично.

Посебно значајно место и про
стор заземаат прилоэите во кои 
се зборува за идејно-политичката 
ангажираноет на напредните учи
тели во Југославија како во ре- 
довите меѓу учителството така и 
меѓу населението. Оваа активност 
особено е засилена во периодот 
по 1937 година пота доага и до 
организационо и идејно-политичко 
издигнување на КШ.

Во периодот 1937—1941 година 
доаѓа и до организационо офор- 
мување на напредното југословен- 
ско учителско движенье, Во овие 
години, скоро во сите тогашни 
бановини се оформува таканаре- 
чената Трета група учители ко ja 
дејствувала врз платформата на 
работничкото движење на Југо- 
славија, а под раководството на 
КПЈ. Таа група, всушност, го прет- 
ставувала Напредното учителско 
движење.

Преку ова движење се офор- 
миле неколку учителсжи издавач- 
ки културно-просветни задруги 
чија издавачка дејност, и не само 
издавачка, била насочена кон ши- 
рење на идеите и целите на рево- 
луционарното работничко и оп- 
што-антифашистичко движење. Та
ка, на територијата на Хрватска 
се ширеле изданијата на Учител- 
ската задруга „Иван Филиповиќ“, 
а на територијата, пак, на Србија, 
Црна Гора и Македонија функ- 
ционирала задрутата „Вук Кара- 
џиќ“. Напредните учители во Бос- 
на ja формирале задругата „Петар 
Кочиќ“, а во Црна Гора — „На- 
родни учитељ“. Последнава задру
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га не започнала да функционера 
бидејќи тогашниот Задружен со
вет во Белград ее ja одобрил. На
предните учители во Слов они ja ja 
создало во 1937 година задругата 
„Педагонжи тиск“.

Од неколку прилози во сломе- 
еатата публикација дознаваме и 
за тоа дека нащредните учители 
во Југославија ги ширеле изздани- 
јата на библиотеката „Будуйност“ 
што ja уредувал Милош Б. Јанко- 
виќ а иреку кои се пропагирале 
напредните педагогики и вооишто 
револуционереи идеи.

Во голем број прилози во ооваа 
двотомна публикација sce изеесу- 
ваат и акциите на напредните учи
тели за преземање на раководства- 
та на околиските и бановинеките 
учителски здруженија, како и на
порите во издавање на пособии 
учителски весници и спиеанија, 
или, пак, отворање на специјални 
рубрики во постојните режимски 
весници со левичарско-педагошко- 
политичка ориентација.

Во споменатата публикација се 
отпечатени и извесен број написи 
во кои се гледа улогата на напред- 
еите учители во учеството и ор- 
гаеизирањето на ученички штрај- 
кови во поодделни учителски шко
ле како и ниввото идејночполи- 
тичко влијание врз широките на- 
родни маси на планот на ширење- 
то на идемте на општото анти- 
фашистичко движенье во Југосла- 
вија.

Доста значајно место и простор 
заземаат и црилозите на иапред- 
ните учители, како Македонии, та
ка и Срби и Дрногорци, кои во 
периодот меѓу двете светски војни 
учителствувале во Македонија.

Од напредните македонски учи
тели свои прилози за публикаци- 
јата дале: Илија Јанкуловоки,

Благоја Кондарко, Метко Илиев, 
Мито Димитриевски, Боро Пекез- 
ски и Ѓорш Ивановски, додека 
од другите краеви на Југоелавија 
најголемо внимание заслужуваат 
прилетите на д̂ р Божидар Про- 
кий, Драгоелав Вељковиќ и Раде 
Вуковий.

Во сите еивни написи се опи- 
шува тешката општествено-еко- 
номска, политичка и културно- 
просветна положба на македон- 
скиот народ и народностите на 
Македонија, потоа, денационали- 
заторските цели на културно-про- 
оветната политика на владеачките 
режиме како и за отпорот што 
го давале напредните учители про
тив таа реакционерна политика 
на буржоаска Југославија во Ма- 
кедонија.

Авторите на прилозите збору- 
ваат за разни форме на отпор на 
напредните учители во Македо
н ка, меѓу кои, акциите за презе- 
магье раководствата на учителоки- 
те здруженија, ширењето .на анти- 
фашистичките идеи, издавањето 
на учителски веснизи со левичар- 
ска платформа, запознавањето на 
оаселението со револуционерната 
поезија на Кочо Рацин, држењето 
предавања на учениците на маке
донски јазик и друго.

На крајот да споменеме и не
кой мали пропусти на епомената- 
ва публикација. Пред сё, во неа 
би требало, иако постојат извесни 
објективни причини, да бидат зас- 
тапени повейе прилози од дејно- 
ста на напредните учители од пред 
и по донесувањето на Обзнаната 
и Законот за заштита на држава- 
та. Потоа, можело да се нанрави 
уште пошлем напор ©о одное на 
систематизирањето на прилозите 
околу временокото „периодизира- 
н>е“ и цроблемското третирање на
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поодделои пршпања. Сметам© дека 
би било подобро биографските по- 
датоци да бидат публикувани во 
втората книга а не во првата, би- 
дејќи некой автори за првпат со 
свои прилози се јавуваат во вто
рата книга.

Двотомната книга на Друшт- 
вото на напредните учители на 
Југосалвија од периодот меѓу дзе
те светски војни ќе претставува 
за нашата поншрока читачка пуб
лика еден вид автентичво четиво 
за запознавање со дејноста на на- 
предното учителство. Исто така

оваа публикација ќе цретставуза 
и еден вид прилог за едно целос- 
но обработување на Напредното 
југословеноко учителоко движење 
во споменатиот период. На крајот 
да го истакнеме и фактот дека 
споменатото Друштво веројатно 
ќе продолжи со публикување на 
такви и слични прилози и дека 
оеој пример би требало да го сле- 
дат и претставоици на други иро- 
феоионални и слични организации 
од периодот мегу дзете светски 
војни.

Д-Р В. К.

„РОССИЯ И БАЛКАНСКИЙ ВОПРОС“. Од историјата на руско-балкан- 
ските политички врски во првата третина на XÏX век од И. С. ДОСТЈАН, 
издание на Академијата на щауките на СССР — Институтот за славистика 

и балканистика, Москва, 1972

Во издание на Академијата на 
вауките на СССР, односно на неј- 
эиниот Институт за славистика и 
балканистика во Москва, во 1972 
шдина излезе книгата „Русија и 
балканекото прашање“ од И. С. 
Достјан, посветена на историјата 
на руско-балканските политички 
врски во првата третина од XIX 
век.

Веднаш да подвлечеме дека 
книгата, освен за останатите бал
кански земји, претставува посебен 
интерес за Македонија, бидејќи 
во иовеќето комбинации, по по- 
влекувањето на Турците од Бал- 
канскиот Полуостров (какви биле 
прогнозите на руските дипломати 
тогаш), се сметало и на Македо- 
нија, било како посебно „крал- 
c t b q “ или како такво во рамките 
на една федеративна балканска 
држава пгго би се создала по рас- 
паѓањето на Отоманската импе- 
рија.

Авторот, на околу 360 страни- 
ци, врз основа на, досега, непо- 
знати (главно дипломатоки) доку- 
менти, дава мошне прегледна сли- 
ка за целите на политиката на Ру
си] а во овие триесетина години, 
за состојбата на поодделните бал
кански држави кои, точно во овој 
период ja отпочнуваат својата ос- 
лободителна борба (Србија, Грпи- 
ја, Црна Гора, Влашко и Молод
ей] а), како и во оние кои не биле 
ослободени (Албанија, дел од Сло
венца кои cè уште се наоѓале 
под турско ропство — Бугарија и 
Македонија и Босна и Херцего- 
вина.

Бве како, уште во почетокот, 
авторот го постава прашањего 
што го обработува во книгата: 
„Кон крајот на XVIII век cè по- 
големо значење во метународни ге 
одно-си на Европа почна да по- 
прима таканареченото Неточно 
прашање. Во огромната литерато
ра од научен или публицистичкй
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