
циите коишто ги има вкупно 76. 
Овде за прв пат ce објавуваат 
и повеќе илустрации од домаш- 
но и странско потекло, и тоа: 
извештаи, повици, насловни стра- 
ници на весници и списанија, ре- 
золуции од митинзи, повици за 
митинзи, факсимили од песни по- 
светени на Илинден во оригинал, 
борци од илинденската епопеја, a 
дадени ce и фотоси од Прохор 
Пчински — Вториот македонски 
Илинден, симболот на слободата, 
споменикот „Македониум“ во Кру- 
шево и др.

Од материјалите и изворите со 
кои ce служел авторот при из~ 
готвувањето на овој вредносен 
труд за нашето историско мина- 
то, како и неговите лични по 
ставки до кои дошол во своите 
долгогодишни истражувања во 
оваа област во странство и во зем- 
јата, критичкиот однос, како и 
аиликацијата на новите факти, 
овозможуваат да заклучиме дека 
споменатата студија на проф. д-р 
Христо Андонов—Полјански прет- 
ставува оригинален научен труд 
и стојносен прилог за историо- 
графијата и за современата науч- 
на мисла во целина. Богатиот, 
сочен и содржаен стил како и 
елоквентноста во опишувањето на 
проблематиката за која станува

збор, со оригиналните и самостој- 
ни заклучоци, раритетната анали- 
тичност во експликацијата на ог- 
ромниот број сознанија и факти, 
и интердисциплииарниот пристап 
во обработувањето на овој најзна- 
чаен миг од поновата македон- 
ска историја, афирмативно ja на- 
метнуваат констатацијата дека 
пред нас ce наоѓа еден капитален 
труд со високи стојносни вред- 
ности кој безрезервно ќе го сврти 
вниманието не само на научните, 
културните и јавните работници, 
туку и на пошироката читателска 
публика. Впрочем, печатот, радио- 
то и телевизијата посветувајќи и 
широк публицитет и оддавајќи и 
го достојното внимание и призна- 
телност на монографијата веднаш 
по нејзиното излегување од печат 
го потврдуваат значењето и ин- 
тересот што го предизвика овој 
труд сред целата наша јавиост.

И на крајот, мошне успешно- 
то ликовко обликување на оваа 
публикација во тврд повез, вкус- 
но одбраната боја и букви, доб- 
рршт распоред на материјалот, со 
прописните белини и квалитетна- 
та хартија, уште еднаш ги пот- 
врдуваат квалитетите на скопско- 
то книгоиздателство „Мисла“.

Благој СТОИЧОВСКК

Ристо КАНТАРЏИЕВ, МАКЕДОНСКОТО ОРЕРОДБЕНСКО УЧИЛИШ1Е, 
НИО „Студентски збор“; Скопје 1985 година

Неодамна во издание на изда- 
вачката куќа „Студентски збор“ 
ce појави второто, дополнето из- 
дание на книгата, „МАКЕДОНСКО- 
ТО ПРЕРОДБЕНСКО УЧИЛИШ- 
TE“ од нашиот познат научен ра- 
ботник во областа на историјата

на школството и педагошката 
мисла проф. д-р Ристо Кантар- 
џиев. Второто издание на книга- 
та несомнено, ќе пополни, една 
празнина која ce чувствуваше по- 
ради исцрпеноста на првото изда- 
ние,
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Студијата третира важен пе- 4 
риод од поновата културна исто- 
рија на македонскиот народ — 
развитокот на школството и про- 
светата во Македоеија од 30-те 
до 70-те години на XIX век. Во 
тоа време во Македонија ce раз- 
вива движење за духовна и кул- 
турна еманципација од грцизмот, 
за самостоен просветно-културен 
и национален развиток на маке- 
донскиот народ. Спедифичните оп- 
штествено-економски услови на 
животот, создадени со капиталис- 
тичкиот начин на производство 
во македонските градови во тоа 
време, ja овозможуваат појавата 
и развитокот на световни учили- 
шта, со настава на македонски 
народен јазик. Тоа е голема кул- 
турна и историска придобивка на 
македонскиот народ, која има 
пресудно значење за неговото 
оформување како нација и за за- 
чувувањето на неговиот национа- 
лен индивидуалитет.

Уводниот дел на книгата е по- 
светен на општествено-економски- 
те промени во Македонија во пр- 
вата ноловина на XIX век што 
настанале како последица од про- 
никнувањето на капиталистичките 
односи, на економското јакнење 
на македонските градови и фор- 
мирањето на македонското гра- 
ѓанство — општествена сила, K o 

j a  ќе стане носител на општестве- 
но-економскиот и културно-по- 
литичкиот живот на македонски- 
от народ и на неговите стреме- 
жи низ XIX век. Авторот подроб- 
но ce задржува на вонредно зна- 
чајната улога што ja имале ма- 
кедонските црковно-училишни оп- 
штини, еснафските организации и 
воопшто македонското граѓанство 
во создавањето на материјална 
основа за развојот на македон-

ската национална просвета и кул- 
тура. Во овој дел авторот ja ос- 
ветлува појавата и дејноста на 
странските пропаганди во Маке- 
донија, нивната борба за предо- 
минација во втората половина на 
XIX век и нивното негативно вли- 
јание врз започнатиот процес на 
културна и национална преродба 
на македонскиот народ.

Во вториот дел на книгата д-р 
Р. Кантарџиев говори за ќелијни- 
те училишта, кои до средината 
на XIX век биле најраспростра- 
нети училишта во Македонија. 
Тој прегледно и живо, врз веро» 
достојни податоци, ги прикажува 
манастирите како важни духовни 
и културни средишта на маке- 
донскиот народ низ средновеко- 
вието, како и нивните ќелијни 
училишта, од кои ce распространу- 
вала црковната просвета и обра- 
зование. Ги претставува и црков- 
ните ќелијни училишта, кои ce 
појавиле во текот на XVIII век 
и особено ce задржува на све- 
товните и општинските ќелијни 
училишта кои од 30-те години до 
средината на XIX век претста- 
вувале широка мрежа на народ- 
ни училишта, познати под името 
„старовремски училишта“.

Предмет на третиот дел на 
книгата е појавата и развитокот 
на световните народни училишта 
во Македонија. Во овој дел од 
широк аспект ce разгледуваат ус- 
ловите во кои ce појавиле и раз- 
вивале световните училишта во 
Македонија, како и борбата на 
македонскиот народ за свое на- 
родно училиште, со настава на 
мајчин јазик. Авторот укажува 
дека појавата на световните учи- 
лишта во Македонија била пре- 
дизвикана од брзиот општествено- 
економски развиток на македон-
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ските градови во тоа време (сре- 
дината на XIX в.) и од просвет- 
но-културното влијание, кое од 
Западна Европа проникнувало во 
Македонија главно преку сосед- 
ните земји. Заинтересирано зано- 
вата, световна просвета и обра- 
зованост, македонското граѓанство 
развива општествена иницијатива 
и активност за отворање светов- 
ни училишта и за просветното и 
културното издигнување на наро- 
дот. Опстојно, прегледно, живо и 
веродостојно, врз изворни пода- 
тоци, е прикажана борбата на 
македонскиот народ против грч- 
ките училишта, грчкиот јазик и 
просвета, за своја национална 
просвета и образование. Како ре- 
зултат на таквата борба, која во 
50-те и 60-те години ce заострила 
и добила широки размери, во го- 
лем број македонски градови, во 
кои имало грчки училишта, во 
наставата бил воведен македон- 
скиот народен јазик. Напоредно 
со понародувањето на грчките 
училишта во македонските гра- 
дови ce воведувала и световна 
настава во ќелијните училишта. 
Во 70-те години на XIX век во 
Македонија постоела разгранета 
мрежа на световни училишта, со 
иастава на македонски народен 
јазик, не само во градовите, ту- 
ку и во селата. Македонските гра- 
дови станале жаришта на маке- 
донската просвета, образованост 
и култура, во кои новоотворените 
македонски училишта играле зна- 
чајна улога во борбата за духов- 
на и национална слобода на ма- 
кедонскиот народ. Во овој дел 
на студијата посебно внимание е 
посветено на развитокот на жен- 
ските училишта во Македонија и 
на видовите световни училишта 
(заемни; „подготвителни“, класни),

со посебна карактеристика за нив- 
ните специфичности, појавата, рас- 
постранетоста и улогата што ja 
имале во задоволувањето на об- 
разовните потреби и национално- 
то осознавање на македонскиот 
народ.

Четвртиот, најголемиот дел од 
книгата, е ггосветен на наставата 
и наставните проблеми во учи- 
лиштата. Низ суптилна, продла- 
бочена анализа на одделни пра  ̂
шања на наставниот процес, доа- 
ѓа до израз широкото познавање 
на д-р Р. Кантарџиев на педагош- 
ката и дидактичко-методската про- 
блематика на училиштата во тоа 
време. Во одделни прилози тој 
критички и сестрано ги осветлу- 
ва најважните прашања на на- 
ставата: содржината на наставата, 
наставните средства и методи, ор~ 
ганизацијата на наставната рабо- 
та и работното време, учебници- 
те и книгите што ce употребувале 
во училиштата, со посебен осврг 
на македонските учебници, нас- 
тавниот јазик, учениците (соста- 
вот и возраста, бројната состој- 
ба, казните и наградите), учите- 
лите (образованието и материјал- 
ната положба). Во овој дел на 
книгата побудуваат интерес и при- 
лозите за училишните згради и 
училишниот мебел и организаци- 
јата, управувањето и издржување- 
то на училиштата.

Книгата „МАКЕДОНСКОТО ПРЕ- 
РОДБЕНСКО УЧИЛИШТЕ“ е бо- 
гато илустрирана со слики, црте- 
жи, скици, табеларни прегледи и 
др., и дава сестрана и целосна 
слика за развитокот на школство- 
то и неговите проблеми во Маке- 
донија во времето од 30-те до 70-те 
години на XIX век.

Специфичната вредност и при- 
влечноста на оваа студија е во
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историско-педагошкиот пристап и 
во обидот да ce осознаат педаго- 
шките рамки и импликации на на- 
шата национална преродба. Овие 
аспекти недоволно ce истражува- 
ни и расветлувани во нашата ис- 
ториографија. Трудот на д-р Р. 
Кантарџиев претставува концен- 
триран и целосен обид во исто- 
риското осветлување на педагош- 
ките димензии на преродбата. Во 
него тој документиранО; врз ос- 
нова на архивски и библиотечни 
истражувања и обемна литерату- 
ра, со научна акрибија осветлу- 
ва важен период од поновата

просветно-културна историја на
македонскиот народ.

Меѓутоа, покрај научната вред- 
ност, овој монографски труд е 
привлечен и со својата компози- 
ција, прегледноста и постапноста 
во воведувањето на читателот во 
историско-педагошката проблема- 
тика, има јасен и убав стил, т.е. 
го красат и посебни вредности 
значајни да побудат интерес не 
само кај историчарите и педаго 
зите, туку и кај вкупната попу- 
лација на ученици и студенти.

Владимир КАРТОВ

Д р Живан СТОЈКОВИН, ВЕЗЕ СРПСКОГ И МАКЕДОНСКОГ РАДНИЧ- 
КОГ ПОКРЕТА ДО 1919 ГОДИНЕ, Лесковац,

Народни Музеј, 1985, 338 с.

Неодамна излезе од печат тру- 
дот на д-р Живан Стојковиќ, под 
горниот наслов, со што југосло 
венската историографија е збога- 
тена со уште еден труд посветен 
на проучување и осветлување на 
прашањата од заемните врски на 
југословенските народи во мина- 
TöTO, во конкретниов случај на 
македонскиот и српскиот народ.

Во својот труд д-р Живан Стој- 
ковиќ го разгледува прашањето .за 
врските и соработката на маке- 
донското и српското работничко 
движење од 90-те години на мина- 
тиот век до крајот на Првата 
светска војна, кога македонското 
национално прашање прераснува 
во акутно меѓународно политич- 
ко прашање како резултат на 
оилниот подем на македонското 
националноослободително движе- 
ње, од една страна, и постојани- 
те дипломатски, политичко-пропа-
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гандни и оружени акции на бал- 
канските држави за остварување 
на своите територијални претен- 
зии во Македонија, од друга стра- 
на. Со тоа ce создавале специфич- 
ни услови за македонскиот народ 
и неговата ослободителна борба. 
Токму тоа го имал предвид и ав- 
торот кога ce определил за пред- 
метната проблематика, бидејќи ка- 
ко што самиот нагласува во пред- 
говорот на својот труд, „тешко 
е да ce најде (друг) народ кој 
имал потежок пат до стекнува- 
њето на самосто1носта од маке- 
донскиот народ“. Неговата исклу- 
чителност, виталност и упорност 
во водењето на тешката борбаза 
рамноправност и самостојност, 
според зборовите на Стојковиќ 
„плени со својата сила и реше- 
носта да ce воспостави братска 
заедница на јужнословенските на~ 
роди". И посебно откако, проу-
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