
запознава со борбата на македон
скиот народ во Пиринска и Егеј- 
ска Македонија за национални 
права и самоопределување. Овде 
на прво место доаѓа признавање- 
то на Димитрова Бугарија на на- 
ционалната посебност на Маке- 
донците во Пиринска Македони- 
ја. Посебно ќе го одбележиме 
официјалниот попис на население- 
то во HP Бугаруа од 1 декем- 
ври 1956 година, според кого, во 
Бугаруа тогаш живееле 187.789 
Македонци, од кои 178.862 Маке- 
донци во Благоевградскиот округ 
Пиринска Македонија). Ова посеб
но го потенцираме бидејќи „од 
1956 година натаму настапува нов 
период нов курс, курс на негира- 
ње на македонската наци ja, на 
искривување и фалсификување на 
македонската историја и негира- 
ње на македонскиот јазик и кул- 
тура“. Од друга страна, докумен- 
тацијата за Егејска Македонија нё 
води до 1949 година кота се по-

разени демократските сили, од- 
носно до завршувањето на Гра- 
ѓанската војна во Грција.

Зборникот „Документа за бор- 
бата на македонскиот народ за 
самостојноат и за национална др- 
жава" (I, II) цретставува колек- 
тивен труд на современата маке- 
донска историографија. Неговата 
прегледност, систематичност и на
учна фундираност, ja  покажува 
зрелоота на македонската истори
ографу а, а посебно, високите на- 
учни достоинства на неговата ре- 
дакција.

Оваа импозантна публикација 
не е само индикатор на достре- 
лот на современата македонска 
историографу а, но и своевиден 
монумент на македонского мина- 
то, на македонского историско 
наследство, на македонскиот само- 
бщен, автентичен чекор низ веко- 
вите.

Д. ДИМЕВСКИ

Христо АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ ОДБРАНИ ДЕЛА, I—IV, Скопје, 
Мисла, 1980 г., 385, 496, 673, 381, 443

Појавата на историографските 
одбрани дела, поради својата 
реткост и квалитетен колорит, 
најчесто претотавува своевиден 
настан во аналите на секоја ис
ториографу а. Таков е случајот и 
со издавачкиот потфат на маке
донската реномирана издавачка 
куќа „Мне л а" — олицетворен во 
петтомните „Одбрани дела" на 
Христо Андонов Полјански, кој 
не само што уште еднаш ,нё пот- 
сетува на авторовата тридецениска 
им позантн а и сто р и о гр а ф ск а  про- 
дукцуа (1949—1979 г.) од близу 
400 библиографски единицу туку 
и ja потенцира неговата макотрп-

на пионерска улога во современа
та македонска марксистичка ис
ториографу а. Одбраните дела, за- 
едно со познатите монографски 
трудови на Христо Андонов-Пол- 
јански, чинат грандиозен научен 
опус вграден во темелите на со
времената македонска историо
графска зграда. Оттаму Христо 
Андонов-Полјански стана лауреат 
на Октомвриската („И Октомври") 
награда за животно дело, највисо- 
ко општествено признание во СР 
М а к е д о е у а .

Во „Одбраните дела" Полјански 
ни се цретставува како еминентея 
ерудит со широк научен дијапа-
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зон, кој со акрибичен метод раз
работка мошне голем спектар на 
проблеми, првенствено, од маке- 
донската историја, во вонредно 
долг временски интервал, од нео
литот до нашево совремие. При- 
тоа, главен акцент е ставен на ма- 
кедонската тематика од XIX и по- 

♦ четокот на XX век.
Авторовиот тематски пристап при 

компонирањето на „Одбраните де
ла” му овозможува на читателот 
лесно и континуирано да ги сле
ди презентиравите научни оозна- 
нија.

„Одбраните дела” се мошне 
луксуэно, естетски вкусно опреме- 
ни и богато илустрирани. На кра- 
јот од секој том се поместени 
мошне корисни коментари и ин- 
декои.

Првиот том е посветен на исто- 
риографски теми. Притоа, авторот 
ги презентира следниве тематски 
целини: I. Од историјата на науч- 
пиот социј ализам и на работничко- 
то движење; И. Некой проблеми од 
светската историја; III. Makedoni- 
са Miscellanea; IV. Ars Historica; 
V. Огледи и VI. Библиографија 
(1949—79 г.). Притоа посебно доа- 
ѓаат до израз студиите за творци- 
те на научниот социј ализам, Мар
кс и Енгелс, за епохалните дела 
на Владимир Илич-Ленин и Јосип 
Броз-Тито, за Едвард Кардељ τι 
Георги Димитров. Освен тоа, по
себно е значајна студијата за Ок- 
томвриската револуција и нејзи- 
ните рефлекси кај јутословенски- 
те народи. Третирајќи теми од 
светската * историј а, авторот се за- 
држува на Наполеон, Мицкиевич, 
Гледстон, како и на прашањето 
за Суецкиот Канал во 1888 годи
на. Натаму авторот се задржува 
на британските и шведските до
кум ен т за македонската истори

ка, како и на развојот на македон
ската историографска мисла.

Вториот том од „Одбраните де
ла” третира проблеми од маке
донската историја. Toj ги содржя 
следниве тематски подрачја: I. 
Светлини од минатото; И. Опш- 
тествеео-економски особености;
III. Од Преродбата до ослободи- 
телното движење и IV. Огледи.

Овде посебно се истакнуваат 
напиоите за Кочо Рации, Горче 
Петров, Димитрија Миладинов, 
Горш Капчев, Крсте Мисирков, 
Марко Бочвар и Мирослав Хуб- 
маер. Покрај тоа мошне се зна
ча] ни студиите за Дојран и Радо- 
виш во минатото. Мошне се ин- 
тереони прилозите за неолитот во 
Македоеија, како и Македонии 
во карти. Авторот се задржува и 
на општествено-економските при
лики во Отоманска империја и во 
Македонија во II половина на 
XIX век, на трговијата во Солун 
и Солунско во 1835 година, на тр- 
говијата во Битола и Битолско во 
1856 година, во Скопје во 1860 го
дина, како и на ситуацијата во 
Солун и во приморската Маке- 
донија во 1920 година. Мошне 
привлечни се прилозите за учест- 
вото на Македонците во Првото 
српско востание, за учеството на 
странските доброволци во Крес- 
ненското востание, за обидот на 
Мехмед Али да подигне востание 
во Македонија (1839—41 г.), за на
пиоите во словенечкиот печат за 
Кресненското востание, како и за 
учеството на македонските соци- 
јалисти во првомај ските манифес
тации во Софи ja во 1896 година. 
Секако дека во овој том, според 
своето значење, доминантна е сту
д иста за Привремената влада на 
Македонија”,
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Третиот, воедно најобемен, том 
е посветен на македонското пра- 
шање. Во него авторот ja  напра
вил следнава тематска распредел- 
ба: I. Проучување на Македонија; 
II. Страницы од македонското пра 
шање; III. Меѓусебви врски и IV. 
Огледи.

Во овој том вонредно значајни 
се студиите за Карл Хрон, Виљем 
Мартин Лик, Вилијам Гледстон, 
Пол Аршријадес и Антони Мејч- 
ник, како и за Џемс Фрејзер, Крс- 
те Мисирков, Константин Иречек, 
Ватрослав Јашќ, Ватрослав 06- 
лак, Антон Драндар, Лав Тол сто ј, 
Анатол Франс и Ромуалд Прже- 
валски. Покрај тоа се мошне зна- 
чајни студиите за юдносот на ев- 
ропските држави кон македонско
то прашање, за „санстефанска“ 
Бугарија, за македонското ираша- 
ње низ отраниците на „Глас ма
кедонски” во 1898 година, за од- 
нооот на словенечките социјалде- 
мократи по македонското праша- 
ње, како и за ставот на Велика 
Британија кон македонското цра- 
шање на Париската мировна кон- 
ференција ово 1918 и 1919 година.

Во тематското подрачје за ме- 
ѓусебните врски, Пол ј ански пра
вы нов, пионерски чекор со мош
не минуциозното проследување на 
македонско-британските, македон- 
ско-американските, македонско-гер- 
манските- македонско-италијански 
те, македонско-полските, маке- 
донско-војвоѓанеките и македонс- 
ко-албансгате врски во минатото. 
Поради сето ова Полј ански е наш 
најдобар истражувач и познавач 
на оветско-македонските историс- 
ки релации.

Четвртиот том е посветен на 
македонското националноослобо- 
дително движење. Овој том ги со- 
држи следниве тематски целини:

I. Основите на македонското на- 
ционалноослободително движење;
II. Годе Делчев и неговото време;
III. Следбеници на Гоцевото дело 
и IV. Огледи. Во овој том посеб- 
но доаѓа до израз авторовиот сту- 
диозен пристал кон споменатава 
проблематика. Покрај разните ас
пекты на македонското национал- 
ноослободително движење, авто
рот ги разгледува и главен акцент 
става на Делчев и неговата сно
ха. Ова уште еднаш нё потсетува 
на монументалниот шесттомник 
за Годе Делчев што Христо Андо
нов Полј ански во 1972 година и 
го подари на нашата јаввост. По- 
крај тоа, во IV том, со вонредна 
топлина е проследена револуцио- 
нерната еторија на Христо Узу- 
нов. Исто така, во овој том фи- 
гурираат и написи за Даме Груев 
и Јане Сандански.

Петтиот, последен том од „Од- 
браните дела“ е посветен на Илин
денското востание. Toj ги содр- 
жи следниве тематски поглавија: 
I. Илинденското востание; II. Ди- 
пломатијата и востанието; III. Од- 
глаоот на востанието; IV. Аспек
ты во афирмацијата на востание
то; V. По Илинденското востание 
и VI. Огледи.

Во ^овој том Полјански се по- 
кажува како еден од врвните поз- 
навачи на оваа комплексна и мо
шне благородна тематика од по- 
новата македонска историја. По- 
крај убавата синтеза за Илинден
ското востание, авторот презен- 
тира мошне значајна студија за 
Мирцштегските реформы, како и 
за соетојбата во Внатрепшата ор- 
ганизација по востанието. Посеб- 
но се значајни студиите за реф- 
лексите на Илинденското воста
ние во јужноеловенската и свет- 
ската јавност.
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„Одбраните дела”, -а поточно 
целокупниот научен опус на Хрис
то Анд онов Полјански, укажуваат 
на овисоките дострели на, релатив- 
но младата македонска марксис- 
тичка историографија и на нејзи-

ната несомнена вклучееост во -про 
греоивниот развоен процес на со
врем ената марксистичка историо- 
графока мисла.

Д. ДИМЕВСКИ

Šardota ĐURANOVIĆ: AKTUALIZACIJA KAO VID MARKSISTIČKOG 
ODGOJA I OBRAZOVANJA U NASTAVI POVIJESTI 

(Izdavač: „Školska knjiga”, Zagreb 1981, str. 186.)

Од почетокот на седумдесетш- 
те годный марксистичката мисла 
доживуваше реафирмација во на 
шето олштество. Училишната ре 
форма, која отпочна во средина- 
та на осмата деценија, исто така 
имаше одределено влијание врз 
реафирмацијата на марксизмом во 
нашите училишта, пред её на сред- 
ниот степей на образованието и 
воспитувањето. Целта на реформа
та, ко ja е во тек, е на младите 
луѓе, на учениците, како субјекти 
да им овозможи развој на нивни- 
те ооздавачки способности и да ш  
насочи така што минатото на чо- 
векот и сегашноста да ш  согле- 
дуваат во светло ста на марксист- 
ичкото гледање на светот, да ги 
воведува во практиката на соција- 
листичкото самоуправување и жи- 
веење и да ги оспособи активно и 
свеоно понатаму да го развиваат 
тој процес. Основната цел на на- 
пште училиштд е, значи, учени
ците да ги наоружаат со оозна- 
нија за неопходната потреба од 
менување и усовршување и на 
нашето општество и на светот во- 
општо.

Природно, се поставува праша- 
њето како да се остварат така го 
лемице цели. Шарлота Гурановиќ, 
инаку истакнат професор по ис- 
торија и писател на учебници по 
иеторија, во својата книга: „Акту-

ализацијата како вид на маркие- 
тичкото воспитување и образова
ние во наставата no историја“. ко- 
ja  е печатена во библиотеката 
„Проблемите на современата нас- 
ταβα“, то обработува прашањето 
како можеме за остварувањето на 
тие големи цели „да се бориме на 
подрачјето кое школски го на- 
рекуваме настава по историја“. 
Веќе во уводниот дел таа конста- 
тира дека можностите на актуали- 
зацијата, како вид на марксистич- 
кото воспитување и образование 
во наставата по историја, иако се 
работи за еден предмет се знатни. 
Мепутоа, тепшотија причинува и 
тоа што денеска постои општо на
зад оволство со наставата по исто
рика, особено во средните учи
лишта.

Од 1945 година до денес се из
мени ja повеќе програми, зависно 
од тоа како се менувале и концеп- 
циите за определено училиште, од- 
носно од реформата која го сле- 
деше нашиот училишен систем. 
Токму и cera сем во процесот на 
реформата* ко ja  не го дефинира 
местото и улогата на историјатд 
и на нејзината програма. Специја- 
листичките историчари со право 
укажуваат на неодржливоста од 
понатамошното намалување (бро- 
јот) на часовите по истррија како 
во основните така и во средните
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