
Христо АНДОНОВ—ПОЛЈАНСКИ

МЕМОАРИТЕ И НИВНАТА ИСТОРИСКА ВРЕДНОСТ

МЕМОАРИТЕ и мемоарските матери јал и како спомени за 
историските настали претставуват вид на оснювни историски 
извори и со тоа имаат историска и историотрафска вредност.

Во историографи јата cè повеќе преовладува мислење дека 
мемоарите со својот историско-документарен характер се зна
чащий историски извори и се користат, во случај кота не пос
те јат никакви друга извори, за разработка и за разјаснување 
на историските настали. Освен тоа, тие се користат и како де- 
лумно дополнение на докумантацијата, како спореден извор, 
како материјал што придонесува за поцелостен опфат на тре- 
тираниот проблем.

Мемоарските извори га делиме на два основни вида:
— мемоарска литература;
— и мемоарска граѓа;
Во мемоарската литература се вклучуваат различии вн- 

дови и тоа пред cè објавени трудови; дневници — како видови 
на спомени, во кое се бел ежат изминатите настани; потоа, авто- 
биографиите — како вид на спомени, во кое се бележат сеќа- 
вањата од сопствениот живот; и, мемоарите, како посебен вид 
на лични спомени, сеќавања на очевидците за историските нас
тани и за другите појави во разнојот на човештвото.

Мемоарската граѓа исто така претставува типичен и ос- 
новен извор и главно га вклучува собраните пипхувани и сни- 
мени сеќавања на поединци или на групп за историјата на из
минатите настали. По својот карактер и особеностите тие се 
состојат од различии видови, во зависност од нивното регист- 
рирање.

Всушност, мемоарските извори имаат своја долга и далеч- 
на историја. Содржајните и значајните почетоци на мемоарис- 
тиката га наоѓаме во самиот почеток на епохата од создавањето 
на историската наука, на историографијата. Таа започнала да 
се создана во древноста. Највидните почетоци и манифестации
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на мемоаристиката гй наоѓаме кај Ксенофон (43Ô—355 година 
пред нашата ера) во неговиот труд ,Диабаза“, кој има типичен 
мемоарски карактер. Go om  дело се поставени оонювите на 
мемоарот како посебен и специфичен историски извор. Забеле- 
жителен мемоарски карактер имаат и знаменитите „Записки на 
Галската војна“ („De bello gallico”, и „De belle civili”) на Јулиј 
Дезар (101—44 година пред нашата ера).

Овој почетен разве] на мемоаристиката во иатамошниот 
од на човештвюто cè повеќе се усовршува и се развива како 
значаен и основан историски и историографски матери] ал.

Во средниот век се практикувало пишување на мемоари, 
на сеќавања и тоа предимно од претставниците на господарска- 
та феудална класа. Во епохата на хуманизмот и на ренесансата 
започнале во мемоарите да се внесуваат нови теми и содржини, 
поврзаии со великансюиот продут на таа епоха, со зголемениот 
интерес кои светот, кон појавите во него, кон улогата и дер 
поста на човекювата личност. Всушност, cera веќе на помодерен 
начин се развива мемоаристиката како специфичен историски 
извор. Овој содржаен концепт во развојот на мемоаристиката 
добива нови образложени содржини во натамохпните движечки 
процеси, посебно оние, што настанале со буржоаските револу- 
ции во Холандија, Аиглија и Франција, во текот на XVII и 
XVIII век. Особено значаен потход бил направен со француска- 
та буржоаска револуција, кога преку мемоарите и другите ви- 
дови на сеќавањата, започнува да се дава и да се изложува пре- 
ценка на изминатите настани и појави, но, веќе со одредени 
класни позиции. Се разбира, дека текот на оваа револуција, а 
потоа Наполеновите вој.ни и другите клучни економски, поли- 
тички, в о они и просветно-културни настани, имале знача] но 
влијание *и својствен одраз врз развојот на мемоаристиката. 
Непомалку влијание извршиле останатите развојни линии, од- 
разени во социјално-економските промени, во раз!Витокот на на- 
дионално-ослободйтелиото и револуционерното движење, на 
меѓунардното работничке движење, чијшто инспиративен пот- 
тик му дадоа основачите на научниот социјализам Карл Маркс 
и Фридрих Енгелс. Нивиото епохално учење наиде на своја ис- 
ториска потврда преку револуциите од 1848/1849 шдина, потоа 
во знаменитата Париска комуна за да достигне врв во Октом- 
вриската социј алистичка револуциј а. Сите тие епохални настани 
се одразиле и имале свој удел во развејот на мемоаристиката, 
особено во развојот на мемоарите, како основой извори. Сега 
веке се создаде можност да се прави преценка на мемоарите, 
како и на другите видови од мемоарски карактер, од матери- 
јалистичка гледна точка. Нов израз мемоарите иаоѓаат во Ок- 
томвриската револуција, кога започнува поизразито да се тол- 
кува улогата на широките народны маси и на про л етари ј атот 
во револуционерната преобразба еа  општеетвото.
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Овој специфичен белег во развојот на мемористиката е 
забележлив и во историскиот развој на југослоавенските народи 
и народности. Kaj секој народ поодделно се развила мемоарис- 
тиката и таа има значење за следење и проучување на исто- 
риското минато. Така, проучувањето на македонского нацио- 
налноослободително движенье во сите вегови етапи, почнувајќи 
од Преродбата, од ослободителните движења на шеесеттите и 
оедумдесеттите години, потоа на македонского Кресненско вос- 
тание, и на предорганизациониот и организациониот период 
(1893—1912), не е можно без коесултирање и разработка на го- 
лемиот фонд на мемоарска литература и на мемоарски мате- 
ријали. Но, се уште не сме направило поголеми напори за по- 
целосно и систематско средување, критичко преценување и ис- 
ториографско вообликуовање на овој така ценет документарен 
и изворен корпус.

Мемоарските извори имаат големо значење и важност во 
проучувањето на југословенското работничко и комуеистичко 
движење, на историските етапи во разној от на Комунистичката 
партија, на теоретската и револуционерната дејност на нејзи- 
ниот првенец — Јосип Брюз Тито и на нејзините останати ко- 
рифеии најпосле, и на Народната и социјалистичката револу- 
ција, на социјалистичко-самоуправната преобразба. Сето тоа 
претставува придонес кон современата наша историја, тоа е 
автентично сведоштво за исполинскиот чин на слободата.

МЕМОАРИТЕ и мемоарските материјали, се, според тоа, 
едни од основните документи на својата епоха во ко ja се ооз- 
дадени. Тие се карактеристични за своето време, живи све 
доштва на изминатите историски настани. Во нив се стремимо 
да го најдеме вистинскиот факт, зашто, според зборовите на 
Волтер: „Историскиот факт мора да биде веродостоен факт.“ 
За Владимир Илим Ленин тој е неоомнено значаен, фундамент 
за проблемот, во сета иегова целост.

Меѓутоа, посебно за некой мемори е карактеристично тоа 
што во нив е преувеличана улогата на главната личност, потоа 
што тие се пишувани за разни цели и потреби. Тие носат во 
себе карактер на самофалбство или апологетика. Од друга стра
на, во некой од нив свесно или несвесно се премолчувале некой 
важни факти, кое не одговарале за разбирањето на со ставу ва- 
чот. Исто така, забележетелна е нотата дека повеќето од нив 
се пишувани откако настаните се случиле. Превосходен е и бе
леют, што тие имаат својствена карактеристична црта. Тоа е 
субј ективноста. Тоа е условено и поврзано со социјалните, иде- 
олошките и политичките позиции на составувачот.

Особеностите на мемоарите и на мемоарските материјали 
можеме да ги утврдиме цреку смислено испитување улогата на 
нивниот составувач во настаните, пред ими о дали се работи за 
активно или пасивно учество, односно за примарен или секун-
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дарен удел. Од важност е и времеыската дистанца, ко ja го дели 
составувачот од изминатите настани. Оттука, може да се утвр- 
ди начинот на соогаитувањето на веродостојните појави и нас
тани, објективниот и субјективниот третман и другате каракте- 
ристични белези и моменти. Со тоа се определува суштествената 
разлика во непосредно доживеаниот настан, или разликата во 
измиеатото време. Во склопот на дистанцата стой и прашањето, 
до колку составувачот е повлнјаен од новите појави и разбира- 
ња и при тоа: какво толкување и каков белег му дава на нас
танет ? Важного прашање е поврзано и со проблемот за одби- 
рањето на фактуалииот материјал, потоа, начинот на пишува- 
њето, богатството на јазикот, на литерарниот пластичен израз, 
и на другите особености.

Со оглед на тоа, дека мемоарите и мемоарските материјали 
спаѓаат во историографските видови на извори за нив спрове- 
дуваме таканаречена историска критика на кзворите, што прет- 
ставува оодржајна карактеристика во научно-истражувачката 
работа, во научниот историски метод. Иако е тоа тешка работа, 
се настојува да се докаже веродостојноста, вистинитоста на 
раскаженото, преку споредбеео испитување со другите извори. 
Тука се надоврзуваат и кспитувањата на веродостојноста и на 
другите особености на мемоарите и на мемоарските матери] али, 
кои имаат свои специфични белези.

Посебен проблем претставува користењето на мемоарите 
и на мемоарските материјали, при што, можно е да се утврди 
нивната конкретна историска и историографска вредност. И 
ова прашање е поврзано со методологијата на научната работа. 
Од значење е начинот за највнимателно утврдување историска- 
та вредност на овие извори во разработката на научниот про
блем од поставената тема.

МЕМОАРИТЕ и мемоарските материјали имаат забележи- 
телна историска и историографска вредност. Тие претставуваат 
своевидни, значајни извори, зашто содржат важни податоци, 
денет материјал за определениот историски настан. Тие мо- 
жат да послужат како вредносни податоци за разработката на 
историските појави и за движечхште настани. Преку нив е 
можно да се помогне во разјаснување и во разработка услови- 
те и основите на еден карактеристичен историски настан, на 
цела една епоха. Повеќе историски настани и личности преку 
овие извори можат да добијат свој автеитичен лик и улога во 
историското подалечно и поблиско минато. Со тоа, мемоарите 
и мемоарските материј али одиграле голема улога во развојот 
на историската наука, на историографијата и на архивистиката. 
И денес, мемоарите и мемоарските материјали претставуваат 
предмет во научно-испитувачката работа и предизвикуваат 
внимание во проучувањето на разностраните аспекти од исто- 
ријата на човештвото.
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