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Пред извесно време Новинско 
издавачката организадија „Сту- 
дентски збор,; од Скопје й се 
претстави на нашата јавност со 
уште едно издание. Овој пат тоа 
е трудот на Марија Јовановиќ 
,,Просветно-политич!КИте прилики 
во Вардарска Македонија (1918— 
1929)”*

Оваа монографија е пишувана 
врз основа на необјавена и досега 
недозната богата архивска граѓа. 
При изработувањето на трудот 
авторот ш  користел главно ар- 
хивските фондови во Архивот на 
Југославија во Белград. Покрај тоа 
се корисгени и архивските извори 
од Архивот на В оеноисторискиот 
институт во Белград, од Архивот 
на Македонија во Скопје и од 
други архиви, како и објавената 
архивска документациј а.

Основного тежиште во трудот 
е да се објасни, научно да се 
обработи и да се прикаже прос- 
ветната политика на Кралството 
на СХС и нејзиниот одраз врз це- 
локупниот живот на македонски- 
от народ и народностите во Вар 
дарска Македонии а во периодог 
од iKpajoT на Првата светска 
војна до Шестојануарската дик
татура. Тоа е период кој цретста- 
вува една целина со неговите мно- 
губројни специфичности и карак- 
теристики. Авторот мошне ус
пешно го изнесува и она шго ja 
придружува основната дејност. 
Впрочем за подобро согледува!ье 
на пр о светно-политичките праша- 
ња и проблеми, авторот во трудот 
се задржува и разгледува и од- 
делни настани и прашања од 
другите области на животот, кои

се наоѓаат во взаемна поврзаност 
со гореспоменатите.

Тематиката на овој труд е 
мошне интересна. Марија Јова- 
новиќ успеала преку макотрпна 
научно-истражувачка работа да 
ги одбере вистинските историски 
зрна за да ни ja претстави автен- 
тично положбата на просветата 
во Вардарска Македонија во пери 
одот 1918—1929 година. При обра- 
ботката на третираната пробле
матика авторот нашол за потре
бно Македонија да не ja  третира 
изолирано туку во контексот на 
сите настани што се случувале во 
Кралството на СХС.

Моногрофсжиот труд на Ма- 
рија Јовановиќ композициски сс- 
држи: Предговор, Увод, два дела 
со повеќе глави и подзаглавија, 
заклучок, статистички прилог-та- 
бели, список на консултирана и 
користена изворна документаци- 
ја  и литература, бјаснувања на 
кратанките на такстот, решстар 
на лични имшьа, и региотар на 
географски имшьа я  поими.

Во Предговорот (5—7) авторот 
ги изнесува мотивите кои го на
вела да се зафати со проучува- 
њето и расветлувањето на пра- 
шањето: просветно-политичките
прилики во Вардарска Македони- 
ја  (1918—1929), меѓу кои основан 
мотив бил тој што на оваа про
блематика, а донакаде и на цели- 
от период меѓу двете светс1ш 
војни, нашата историографија сс 
уште ни од далеку не им го пос
ветила потребното внимание. Ме- 
ѓу другото Јовановиќ истакнува
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дека сочуваниот, богат и недо- 
волно проучен изворен матери- 
јал бил доволна индикадија по
пади која се приставило кон на
учно, систематско проучување 
на третираната проблематика.

Во Уводииот дел на трудот 
(9—31), за континуитет е даден 
осврт на општествено-политички- 
те, стопанските и просветните 
прилики, од Балканските војни 
до крајот на Првата светска 
војна.

Првиот дел под наслов „Про- 
светно-политичките прилики во 
Вардарска Македонија (1918-1929)” 
е поделен на три глави со под- 
заглавија.

Во првата глава ,?Општестве- 
но-политичките и стопанските 
прилики во Вардарска Македони- 
ја  (1918— 1929)” (35—91), авторот 
најнапред се осврнува на опште- 
ствено-политичката положба по за- 
вршувањето на Првата светска 
војна до Видовденскиот устав. 
Анализирајќи и давајќи оценки 
на споменатата положба, Јовано- 
виќ укажува дека наместо маке- 
донскиот народ да ja  добие дол
го очекуваната слобода и рамно- 
правност, во условите на мо- 
нархистичкиот режим, бил прог- 
ласуван од страна на буржоас- 
ката владеачка класа за непос- 
тоен. На македонскиот народ не 
му се признавала неговата на- 
ционална индивидуалност и кул- 
тура. Македонското име, и маке
донскиот мајчин јазик биле за- 
бранувани. Мопше внимание 
привлекува авторовата констата- 
ција дека нестабилната повоена 
ситуација влијаела Македонија 
повторно да стане арена на ме- 
ѓусебните судири на околните 
балкански држави. Марија Јова- 
новиќ се задржува и на мерките

што ги преземала владеачката 
бур)Жоазија за полеоно зацврсту- 
вање на власта. Во првите ново- 
ени години буржоазијата успеа- 
ла да придобие на своја страна 
претставници од феудалните ос- 
татоци како и елементи од по- 
богатиот дел на населението. Ме- 
ѓутоа, авторот подвлекува дека 
поголем дел од населението. Ме- 
ѓутоа, авторот подвлекува дека 
поголем дел од народот уште во 
тоа време бил ориентиран кон 
Комунистичката партија на Ју- 
гославија, чии идеи и програма 
најмногу му биле прифатливи.

Во услови на мошне тешки 
внатрешни противречности, бур<- 
жоаската класа не бирала сре
дства и методи за да ja зац- 
врсти својата власт и што по- 
веќе да ги експлоатира работни- 
те маси. Понатаму во трудот се 
зборува и за партиската органи- 
зација во Македонија ко ja под- 
готвено го пречекала одржува 
њето на Вуковскиот конгрес 
(втор конгрес на К ОТ). Во врска 
со престојните оппггински и пар
ламентарии избори, Партиската 
организација во Македонија ja 
засилила уште повеќе својата по- 
литичка активност. Во поната- 
мошниот текст мошне слиЖовито 
се прикажани и општествено 
-полипгчките прилики во перио
дов од донесувањето на Видов- 
денскиот устав до Шестој ануар с- 
ката диктатура. (1921— 1929 годи
на). При тоа посебно се наг- 
ласени драматичните настани 
во кои Комунистичката партија 
на Југославија не останала ин- 
диферентен посматрач на најно- 
виот бран на белиот терор што 
се применувал во Македонија, 
предизвикан од врховистичките 
атентати.
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Глава прва заврш ува со  раз- 
гледувањ ето на праш ањ ето за 
стопанските прилики (1918— 1929).

Во Глава втора „П роеветно 
-политичките прилики во В ар дар- 
ска М акедони ја  (1918— 1921), Јо- 
вановиќ најнапред ни го свртува 
вниманието на праш ањето: „Про- 
светната политика на К ралството 
на Орбите, Хрватите и  Словенци- 
те во училиш ниот систем  и  на
родности просветувањ е” ш то е и 
наслов  на оваа глава. У чи ли ш 
ниот систем  во основа би л  неде- 
мократски и дуалистички. А н ало 
гии на тоа децата на поголем иот 
д е л  од  населението нем але 
м ож ност да го  пр|Одолжуваат об- 
разованието. Гимназијата, ко ja  
всуш ност би ла  и  ед инствен па г 
по ко ј м ож ело  да се  д о јд е  до 
виш ите ш коли  и ф акултетот, би 
ла  достапна само за  децата кои 
потекнувале воглавно од  имотни 
семејства. П онатам у во трудот да- 
дена е мош не убава слика на 
обновувањ ето и  организирањ ето 
на ш колството во годините ш то 
настапиле веднаш  по Првата 
светска војна. Учебната  1918/19 
година претставува година на 
реставраци ја на лош ата  состо јба  
во ш колството. В о  м ош не л о т а  
состојба се наоѓале особено 
училиш тата во пограничните зо- 
ни. Просветните органи со цел 
полесно да придонесат во спро- 
ведувањ ето на асимилатор ската и 
денационализаторската политика 
врз македонскиот народ би ле  пос- 
тавени пред доста слож ен и  за 
дачи. Во контексот на оваа гл а 
ва расветлено е  и  праш ањ ето за 
Категоризацијата на учениците 
и нивното вклучувагье во нас- 
тавниот процес. За нас од  посе- 
бен интерес е  и  обработката  на 
праш ањ ето за  политиката на

владеачката бур ж оази ја  во и збо
рот  на просветниот кадар, нив- 
ниот третман и  цели. Во ново- 
создаденото К радство на С ХС  
постојана преокупаци ја  на прос
ветните и  д р уга  власти  би ло  пра- 
ш ањ ето на изборот на просвет
ниот кадар, со ч и ја  пом ош  тре- 
б ало  да  се спроведува опреде- 
лената  денационализаторска по
литика преку просветата. В о  оваа 
глава Јовановиќ студиозно го 
обработува и  праш ањ ето: Видо- 
вите на отпор на средношколс^ 
ката младина против спроведу- 
ваната просветиа политика. Н а  
кра јот  од  Глава втора прикажаии 

се прогноните на просветните 
кадри заради ш и рен  ет о на кому- 
нистичките идеи во народот.

Во Глава  трета „П росветно- 
политичките прилики во Вардар- 
ска М акедони ја  од  Видовденски- 
от устав д о  Ш естојануарската  
диктатура (1921— 1929)" обработе- 
ни се праш ањата: м ерките на 
просветните и  другите власти  во 
спроведувањ ето на просветната 
политика за побрза денационали- 
заци ја  и  асимилација на маке
донскиот народ; односот на прос
ветните и  полициските органи 
спрема просветните кадри во Ма- 
кедонија ; прогоните на прос
ветните кадри, забраната на 
ш колувањ е на ученици и  студен- 
ти од  М акедони ја  надвор од  гра- 
ниците на К ралството  на СХС ; 
засилувањ ето на теророт и  во об- 
ласта на просветата со донесу- 
вањ ето на посебната Р езолуц и ја  
во 1927 година за  заострувањ е 
на мерките; Балканскиот комитет 
во Лондон  во одбрана на прива
та на малцинствата во  К ралство
то на СХС.

Вториот д ел  ш то носи наслов: 
„П оло ж бата  на училиш тата во
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Вардарска М акедони ја  (1918—  
1929)”  (191— 280) е  поделен  на 
ш ест глави. В о Глава  црва „По- 
лож бата  на основните училиш та 
во Вардарска М акедони ја  (1918 —  
1929)” , М ар и ја  Јовановиќ врз ос
нова на обработка на постојна- 
та  архив ска граѓа изнесува инте- 
ресни статистички податоци со 
ц ел  да се добие подобар увил 
за  тоа  како тек ло  основањ ето и 
изградбата на основните училищ - 
та. В о  контексот на Глава  прва, 
Д е л  втори, се обработуваат и 
праш ањ ата: сопственоста, намена- 
та  и  состо јбата  на  зградите иа 
основните училиш та; б р о јо т  на 
учениците и  паралелките со  гкои- 
ш то  располагало основните учи 
лиш та; Јазикот на |кој се  изве- 
дувала  наставата во основните 
училиш та; П росветните кадри на 
основните училиш та, нивната 
преоптовареност во изведувањ ето 
на наставата и  националната 
структура; националната и соци- 
ја лн ата  структура на ученици
те; и  Училш пните фондови и  
нивната намена.

„П оло ж ба та  на средните учи 
лиш та во Вардарска М акедони ја  
(1918— 1929)”  е  насловот на Глава 
втора, во к о ја  се  обработени  
праш ањата: ш мназиите, настав- 
ните кадри и  учениците; соцк- 
ја лн ата  структура на ученици
те; и стручните училиш та (учи-

телски, бо гослови ја , трговски, за- 
наетчиски, зем јод елски  и  гра- 
ѓански” ). В о третата глава, под 
наслов „У чи ли щ гата  во Вардар
ска Македонии а с о  други  настав- 
ни јазици”  е  разгледано прашп. 
њ ето за  м услиманските училиш 
та на разните мисии.

У чилиш ниге  библиотеки  и  чле- 
нувањ ето на учениците во  разни 
организации се предмет на раз 
гледувањ е во Глава  четврта, Д е л  

втори.
Глава  петта е  посветена на 

Ф илозоф скиот ф акултет во Ско- 
пје.

В о  последната, Глава шеста, 
авторот го  обработува проблем от 
за  народното просветувањ е.

Н аведениге наслови покаж у- 
ваат дека си ге  праш ањ а опфате- 
ни во трудот доби ле  соодветно 
место и  простор.

За попрегледно разбирањ е на 
третираната проблем атика м ногу 
придонесува статистичкиот при- 
лог-табели  к о ј претставува соста- 
вен д ел  на трудот.

П иш уван со  убав  и јасен  
стил врз база на необ јавени  и 
об јавени  изворни м атери јали  тру- 
дот на М ар и ја  Јовановиќ прет
ставува значаея придонес за 
расветлувањ ето на бро јн и  проб- 
лем и  од  истори јата  на македок- 
скиот народ во периодот м еѓу  
двете светски војни.

Н ада  Ј У Р У К О В А

Гли гор  ТО Д О РО В С К И , М акедони ја  по Балканските во јн и ; Култура^
Скоп je  1981, 421.

В о едицијата „Современа опии 
тествена м и сла ”  на реномираната 
скопска издавачка к уќ а  „К улту р а ”

се појави м онограф ијата на д-р 
Глигор! Тодоровски  —  „М акедони- 
ја  по Балканските в о јн и ” со под-
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