
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. 
ПОЧЕТАК PATA HA БАЛКАНУ, Св. II,

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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ѕитокот на Големата источна кри- 
за. Презентирани ce 499 докумен- 
ти: службени и доверливи извеш-
таи, писма и телеграми на руски- 
те дипломатски претставници од 
Цариград, Виеиа, Лондон, Берлин, 
и Париз.

He случајно средишно место 
имаат и ce најзастапени извеш- 
таите и друште дипломатски доку- 
менти на рускиот амбасадор во 
Виена Новиков. Токму тие доку- 
менти овозможуваат поцелосно да 
ce согледа политичката активност 
и акциите на владата на Австро— 
Унгарија и нивното решавачко 
влијание не само за понатамош- 
ниот развиток на Источната кри- 
за туку и за решавањето на ис- 
точното прашање. Во врска со 
тоа приредувачот во предговорот 
со право подвлекува дека Нови- 
ков од Виена имал можност „по 
непосредно од било кој свој ко  
лега од друште европски престол- 
нини, да го следи развитокот на 
настаните на Балканскиот Полу- 
остров и на изворот да ги проу- 
чува сите потези на владата на 
Хабзбургшката монархија“.

Извештаите ja одразуваат реал- 
ната состојба во односите на го- 
лемите сили, посебно меѓу Руси- 
ја и АвстрО“ ¥нгариј а, со сите 
промени што ce манифестирале 
со развитокот на кризата во 1876 
година.

Документите покажуваат дека 
во односите на силите во врска 
со настаните на Балканскиот По- 
луостров дошло до суштествени 
зпромеки. Како моќен, влијателен 
фактор настапила Велика Брита“ 
нија, што ce потврдува со Берлин- 
скиот меморандум, a ќе дојде до 
делосен израз во текот на поната- 
мошниот развиток на настаните

при дефинитивното решение на 
источното прашање во завршната 
фаза иа Источната криза.

Во врска со политиката на цар- 
ска Русија од приложените доку- 
менти ce потврдува дека следела 
две основни стратешки цели:

1 . Да обезбеди неутралитет на 
западните сили со прокламирање 
на немешање во виатрешните ра- 
боти на Османската држава. СпО“ 
ред руските гледишта тие имале 
и можеле да имаат врски со неј- 
зината влада, a единствено Руси- 
ja имала „тесни врски со внат- 
решни живи оили“ што воделе кон 
рушење на Империјата. Но и де~ 
ка руските интереси налагале „да 
не ce одлучува судбината на вос- 
танатите народи пред дефинитив- 
ното решение ii-ia источното нра- 
шање“. Со востание во Македо- 
нија, но и во Егшр и Тесалија 
до што можело да дојде на сиг- 
нал од Русија, „без никакви пис- 
мени договори ќе ce создадел 
општ христијанскм сојуз". Воздр- 
жаноста на Грците во споменати- 
те области (во времето на воста- 
нијата во Босна и Херцеговина, 
Македонија и Бугарија), ce обја- 
снувало со околноста што „сите 
тие востанија во Турција биле 
пред cè чисто локални“.

2. Ако развитокот на настаните 
добиел друг тек Русија ќе мора- 
ла да влезе во војна со Осман- 
ската држава. Но за тоа било 
потребно, по дшшоматски паг, да 
ce обезбеди неутралност на Ав- 
стро—Унгарија, која настапувала 
со отворени териториј ални пре- 
тензии на Балканскиот ПолуоС“ 
тров. Уште повеќе што Хабзбург- 
шката монархија имала не само 
вонредно поволна вовно-стратегис- 
ка позиција спрема подрачјетона
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претстојните воени операции ïy- 
ку и поповолна положба во Со- 
јузот на трите императори, па и 
во односите на силите воопшто, 
со оглед на тоа дека можела да 
смета на поддршката од Герма- 
нија за својата балканска поли- 
тика.

Руските воени стратези ценеле 
дека во војната цротив Османска- 
та држава балканската армија не 
ќе може да оствари реализира- 
ње на поставените цели во слу- 
чај на воено ангажирање на Двој- 
ната монархија. Бидејќи нејзина- 
та армија со брза акција можела 
„во секое време“ да ги отсече рус- 
ките војски на Балканскиот По- 
луостров. И руската дипломатија, 
поради cé поактивното ангажира- 
н>е на Велика Британија во Ис- 
точната криза, ce плашела дека 
може да дојде до прегрупирање 
на големите сили и сојузување на 
Велика Британија, Германија и 
Австро—Унгарија против Русија. 
Имајќи го предвид искуството од 
не така далечното минато, од вре- 
мето на Кримската војна, ce оп- 
ределила за директно спогодува- 
ње со Австро—Унгариј а. Тоа би- 
ла суштината на политичката зад- 
нина на определбата на руската 
дипломатија за склучување на, во 
почетокот, тајниот руско-австро 
унгарски договор во Рајхштат, од 
јуни 1876 год., со кој била извр- 
шена поделба на интересните под- 
рачја на Балканскиот Полуостров. 
При тоа Австро—Унгаријa исклу- 
чувала создавање голема словен- 
ска држава на Балканскиот По» 
луостров.

Обрнуваме внимание и на еден 
друг документ, Доверливото пис

Mo од Париз на Орлов до канце- 
ларот Горчаков во кое, во врска 
со заострувањето на руско—ан- 
глиските односи по однос на ис- 
точното прашање, ce соопштувало 
дека Велика Британија б]ала под- 
готвена да прифати спроведување 
на ппфоки реформи во европ- 
С1ште владенија на Османската 
држава, но и решена воено да 
интервенира за да ja спречи ед- 
ностраната руска окупација. Во 
текот на разговорите во Париз 
Солзбери го прифатил ироектот 
на Делказ „за рускаокупацијана 
Бугарија, австро—унгарска окупа- 
ција на Босна и Херцеговина и 
англиска октоација на Македони- 
ја".

Презентираната доку^[ентарна 
граѓа во предметнава публикаци- 
ја е од значење не само за пона- 
тамошно продлабочување и  научно 
доосветлување на односот на Ру- 
сија спрема востанието во Босна и 
Херцеговина и воопшто на рус- 
ката балкаиска политика, туку и 
на севкупните односи на големи- 
те сили во таа фаза на Ис:точната 
криза со сите имплшсации во дип- 
ломатските преговори и спогоду- 
вања.

Зборникот е нов крупен успех 
во реализацијата на документар- 
ната едиција на Црногорската ака- 
демија на науките што :претста- 
вува значаен научен потфат и при- 
донес на дрногорската историо- 
графија, во истражувањето, обра-* 
ботката и презентирањето на из= 
ворна граѓа за поновата историја 
на југословенските народи и на- 
родности.

Михајло МИНОСКИ
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