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Во издание на Сојузот на rie- 
дагошките друштва на Македонк- 
ja и Работната организација за 
издавање учебници и наставни 
средства „Просветно дело“ излезе 
од печат насловната книга. Збор- 
никот е изготвен под редакција 
во состав: Перо Коробар, Драго- 
слав Вељковиќ Боро Пекевски и 
Благој Кондарко, кој е и уредник 
на Зборникот.

Книгата пренесува, опишува и 
објаснува дел од нашето нар op
no, демократско и револуционер- 
но наследство создадено во обра- 
зованието и од образованието. 
Тоа е наследство што напредно- 
то учителство го создавало во ус- 
лови кога македонскиот народ е 
национално и содијално поробу- 
ван и угнетуван, кога немал пра= 
во да развива своја култура и Ko
ra ненародните владеачки режими 
пред и во текот на војната ce 
обидувале и преземале мертш об- 
разованието да го стават во своја 
служба, да ги искористат него- 
вите можности во остварувањето 
на својата денационализаторска и 
експлоататорска политика.

Книгата донесува текстови од 
голем број непосредни учесници

и иницијатори на најразновидни 
образовни и револуционерни нас- 
тани и активности. Во форма на 
сеќавање, со содржински богато, 
човечки емотивно и животно ка- 
жување, како и со применување 
на вонредна прецизност и ана- 
литичност во претставувањето на 
поединостите, настаните и шобал- 
ните состојби, ce запознаваме со 
значаен период од блиската исто- 
рија на образованието и просве- 
тата и политичките состо1би, со 
појавата и формитена дејствува» 
њето на напредното движење Me
ry учениците од учителските шко- 
ли и учителите, со борбата на 
прохресивно ориентираните учите- 
ли, симпатизери и членови на 
КПЈ во учителските здруженија, 
конференции и конгреси, со бор- 
бата на напредпото учителство за 
наутрализирање на политиката на 
владеачките режими во целина 
и во образованието посебио, со 
дејствувањето на КПЈ во редови- 
те на просветните работници и 
учениците, со активностите на учи- 
телите во народното просветување 
и во другите идејпи, културни и 
просветни активности со населени- 
ето? со бројните ликови на про-
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светни работници и револуционе- 
ри и др.

Оттаму и повеќекратното зна- 
чење на оваа потребна и возбуд- 
лива книга.

Таа содржи мноштво факти, 
описи, состојби и настани кои соз- 
даваат значајна основа да ce из- 
гради пореална претстава за сте- 
пенот на развиеноста односно не- 
развиеноста на образоваиието во 
одделните краишта во Македони- 
ја, условите за работа, идејиите 
движења и борби, мерките што ги 
преземал владеачкиот режим во 
остварувањето на својата полити- 
ка, организирањето на воспитно- 
образовната дејност во училшпта- 
та и надвор од нив во средините 
и учителските редови и др. Во таа 
смисла овој фактички и анали- 
тички материјал, презентиран во 
мошне атрактивна форма, има по- 
себно значење за нашето непосред- 
но запознавање и за натамошни- 
т'е научни осветлувања на овој пе- 
риод.

Оваа книга, меѓутоа, претста- 
вува сведоштво за развојот, ши- 
рењето и афирмирањето на нап- 
редните комунистички идеи, це~ 
ли и идеали меѓу пресветните ра- 
ботници и ученици. Сеќавањата, 
изнесени во оваа книга, Hè за- 
познаваат со содржината и начи- 
ните на работа на учителсккте 
здруженија, со дејствувањето иа 
Т.Н. Трета учителска група која 
била под влијание на КПЈ и Ko
ja во суштина претставувала марк- 
систичка, комунистичка група. Ce- 
ќавањата за дејствувањето на 
оваа група покажуваат како. во 
услови на црн терор, забранк и 
ограничувања, полициска и ин- 
спекциска контрола, малтретирања 
и чести преместувања, ce здоби-

ËâJîâ доВерба U  доминан;тна fi0 Ш -  
ција во околиските ^^чителски 
здруженија, ce водела и извојува- 
ла идејна и стручно-педагошка ио- 
беда над конзервативните и ре- 
жимските идејни групации и тен- 
денции меѓу учителите, ce внесу- 
вала напредна содржина pi идеј- 
на ориентација во просветните 
листовр! и списанија, учителските 
конферергции и конгреси, учител- 
ските задру!'и, ce развивале раз- 
новидни форми на работа со на- 
селението, воспитно-образовната 
работа во училиштата и др.

Сеќавањата претставуваат све- 
д о ш т б о  и за тоа како напредните, 
комунистички ориентирани про- 
светни работници — учрхтели ja 
користеле наставата и целината на 
воспитно-образовната дејност, на- 
спроти официјалните пданови и 
програми и дефинираните цели и 
задачи, за развивање на напредни 
сфаќања и идеи кај учен:иците, за 
развивање свест за слобода и љу- 
бов кон својот народ, за борба 
против секој вид угнетување, за 
афирмирање политиката на КПЈ 
по националното прашач.е и раз- 
вивање на братството и единство- 
то на југословенсЈсите народи pi 
народностж и др. Ова ce појави 
и настаки од дејствувањето иа 
напредното учителство во Маке- 
донија, без оглед на негсшата на- 
цршнална припадност, кои недо- 
волрш ce проучени и научно ос- 
ветлени и ce уште Pie претставу- 
ваат, со својата прогресиззна фун- 
кција и содржииа, потзребна и 
значајна основа, секојдр[евен и 
оперативен културен и образовен 
хоризонт за нас современидите. 
OxTaJviy, оваа киига, Р1ако само 
зборник на сеќавања, излегува во 
пресрет на оваа потреба и прет-
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ставува предизвшс за натамошни 
научни марксистички истражува- 
ња и толкувања.

Во Зборникот особено внима- 
ние е посветено на поцелосното 
прикажување на животот и делот 
на одделни просветви работници 
— револуционери кои работеле во 
Македонија, на осветлувањето на 
нивните културни и идејни хо- 
ризонти, на ентузијазмот и само- 
прегорот со кој работеле во учи- 
лиштата и надвор од нив, нивната 
образовна и идејно-политичка бор- 
ба со режимите и класниот неп- 
ријател, нивниот придонес во соз- 
давањето на прогресивната атмо- 
сфера и борба на учителите и на- 
родните маси пошкроко. Во освет- 
лувањето на ликовите на овие учи- 
тели — револуционери посебен ак- 
цент е ставен на нивната улога и 
придонес во HOB и  Револуцијата.

Достоииствено сеќавање и ос- 
ветлување на животот и делото 
на плејадата учители — револу- 
ционери и раководители, дел од 
кои ce прогласени и за народни 
херои, на мошне впечатлив и ат- 
рактивен начин ce изградува прет- 
става за ликот на просветниот ра- 
ботник, за достоинствата и добро- 
детелите на народниот учител, три- 
бун на народните маси, боред и 
револуционер, кој целосно е во 
служба на народот, прогресот и 
слободота и кој внесува богат- 
ство во содржината и начините 
на работа во училиштата и во 
средината во целина. Ce оформу- 
ва претстава за народен учител 
во чија дејност тешко може да 
ce повлече граница меѓу тесно- 
стручната, педагошката и револу- 
ционерната, идејно-политичката и 
општокултурната дејност. Оттаму, 
овој Зборник претставува вистин-

ска педагошја за ликот функци- 
јата и задачите на просветниот 

работник, инспирација за натамош- 
ното издигање и реафирмирање 
на дигнитетот на просветниот ра- 
ботник и во овој период од разво- 
јот на Револуцијата. Наша зада- 
ча е да го проучуваме животот 
и делото на просветните работни- 
ци — револудионери и во целина- 
та на воспитно-образовната деј- 
ност нивното дело да претставу- 
ва наша секојдневна инспирадија 
и прогресивна, револудионерна 
основа.

Нивниот придонес ce согледува 
и оценува и во контекстот на 
фактот, за што во Зборникот ce 
изнесени значајни податоци, што 
во рамките на оружената борба 
со окупаторот, на ослободената 
територија започна и борба за 
народна просвета и школување 
на младите, борба за масовно и 
пшроко развивање и организирање 
разновидни облици на воспитно 
образовна дејност како составен 
дел од HOB и Социј алистичката 
револуција на народите и народ- 
ностите на Југославија. Во таа 
смисла треба и да ce сфати вели- 
чината и делекувидоста на чинот 
кога уште на Првото заседание 
на АСНОМ, образованието и про- 
светата добиваат потребно внима- 
ние, ce донесуваат неколку одлу- 
ки со кои ce санкдионира маке» 
донското школство и кога со це- 
лината на HOB и Револуцијата ce 
ставаат темелите на социјалистич- 
киот развој на воспитанието и об- 
разованието.

Значајно е да ce одбележи и 
тоа дека генерацијата просветни 
работници која ce формира во 
крилото ка КПЈ, која ce калеше 
во борбата со поробувачот и клас»
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ниот непријател и ce здоби со 
богато образовио и револуционер- 
но искуство во сите борби и су- 
дири пред војната и за време на 
HOB — го понесе товарот и по 
ослободувањето кога во ослободе- 
на Македонија, започна, врз при- 
добивките на Револуцијата, бор- 
ба за своја просвета и култура, 
за забрзано изградување систем 
на воспитание и образование кој 
ќе ги реализира вековните идеа- 
ли на македонскиот народ, ќе го 
совлада историското заостанување 
и ќе фати чекор со потребите и 
идеалите на современоста и ид- 
нината во социј алистичка самоу- 
правна Југославија. Тој придонес 
има очигледно историско огппте- 
ствено и образовно значење. Им- 
пресивната развојност на образо- 
ванието што ce реализира во годи- 
ните на слободпиот живот и на 
еевкупниот општествено-економски 
развиток на македонското опште- 
ство, кога дојде до израз револу- 
ционерниот и творечкиот ентузи- 
јазам на македонскиот народ и 
народносште во Македонија и Ko
ra вековите ce претвораа во де- 
дении, a децениите во години и 
денови, што ce без преседан во 
историјата на воспитно-образов- 
ните системи, не може да ce за- 
мисли и без придонесот токму на 
оваа генерација просветни работ

ници кои ш заслужуваат потреб- 
ниот општествен и стручен рес- 
пект и углед,

Секое дело на духот, книга во 
било која форма, дотолку е вред- 
на, потребна, револуционерна до- 
колку таа збогатува, ja гхоттик- 
нува мислата, провоцира нови пра- 
шања, бара дијалог и нови ис- 
тражувања. Таква книга и так- 
ва вредност има токму овој Збор- 
ник кој никого не ќе остави рам- 
нодушен. Во него секој ќе најде 
материјал со кој може да кому- 
ницира и кој ќе ja иадоместиј 
празнината што одамна ja чув- 
ствуваме. Ова дотолку повеќе што 
досегатините истражувачки зафати 
ce уште ce сиромашни, сегмен- 
тарни и недоволни во согласност 
со значењето и придонесот што 
одделни настани, дела и личности 
го имаат во револуционерната ис- 
торија на нашето образование.

За подготвувањето и издавање- 
то на овој потребен и вредец 
Зборник треба да изразш/ie бла- 
годарност на бројните автори на 
одделните текстови, кои како не- 
посредни учесншр! на одделните 
настани нб пренесуваат во еден 
дел од нашата понова и непосред- 
иа историја, на редакцискаот од- 
бор на чело со Благој Кондарко 
и на РО „Просветно дело‘,:.

Анатоли ДАМЈАНОВСКИ

РУСИЈА И БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКИ YCTAHAK 1875—1878. 
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Нриредио Бранко Паввдевић. Уредник акад. Божидар Глушчевић.
Црногорска академија наука и уметности7 Титоград, 1986, 918 с. 8

Во издание на Црногорската ник на документи, под горниот
академија на науките неодамна наслов, од 1876 година, што ja
излезе од печат волуминозен збор- означи решшзачката фаза во раз-
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