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За проф. д-р Христо Андонов-Полјански, добитиикот на 
највисокото југословенско општествено признание — награ- 
дата АВНОЈ за 1983 година, денес со гордост и почит може 
да ce пишува и да ce оценуваат !неговите грандаозни творечки 
резултати, како и да ce одредува неповата значајна улога во 
развитокот на македонската, југословенската и општосветска- 
та историска наука. O b io j  врвен педагог, енергичен организатор 
и сестран истражувач, уште од студентските години целосно 
го посветид својот живот на својата еджнствена цел — науч- 
но-истражувачката работа. Големата дарба секогаш соединета 
со нему својсивената голема трудољубивост и сестраност, му 
овозможиле на овој наш врвен истражувач за трииггол деде- 
вии да создаде таква научиа пр10дукција, која денес оо пра- 
во го вбројува во редовите на најпознатите југословенски и 
светски историографи.

Широк е кругот на научниот иитерес на проф. X. Андо- 
ков-Полјански. Go голем успех рассв!етлил и продолжува да рас- 
светлува бројнипроблеми како од националната (македонската и 
општо(]угослов1енскат!а) така и од општосветската историја, те- 
мелејќи ги притоа често пати своите научни резултати врз но- 
воткриени архивски материјали. Таквата ширина и фундамен- 
талност на ерудиција е овојствена единствено за покрупните 
иследувачи. Неговиот синтетичен иследувачки метод му овоз- 
можил да расветли повеќе настани, појави и личности, посеб- 
но од поновата историја на македо!Нскиот народ, и да создадс 
повеќе капитални трудови со голема и трајна научна вред- 
ност.
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Проф. д-р Хриехо Андонов-По л ј ански е роден на 21.IX 
1927 година ово Дојран. Основно училишхе, гимназија и Фило- 
зофски факултет завршил во Скопје; дипломирал на Група- 
та за историја во јуни 1951 година со одличен успех. Како та- 
ленхиран и мошне хрудољубив студент, X. Андонов-Полјан- 
ски брзо го сврхил веиманието ва своихе професори. Нему 
не само што му било овозможено да ja  добие највиооката ре· 
публичка стипендија за халенхирани схуденхи-историчари „l'o
pe Делчев", туку и да обавува при, Кахедраха за исхорија де- 
монсхраторска и бшблиохекарска дејносх. Ушхе од првихе сху- 
денхски годани неговиот инхерес cè павеќе и повеќе бил свр- 
хуван кон периодох на националвоослободихелнохо движење 
на македонскиох народ, a посебмо кон настанихе и личнос- 
хихе, непосредно врзани за Илинденското восхание. Плод на 
неговихе младешки позадлабочени проучувања на национално- 
ослободителнаха борба на македонскиох народ ce научнихе 
прилози „Јане Сандавски“, објавени во Схуденхски весник 
(1949 г.)и „Одјек Илинденсмог усханка y Словенији", објавен 
во Насхава исхорије y средвој школи во Загреб 1951 г. Огаие 
први научни прилози на X. Андовов-Полјански пак послужи- 
ле како гаранција за по завршувањето на студиихе да биде 
задржан и избран за асисхенх при Кахедрата за исхорија.

Како асисхенх по нововековна исхорија на македонскиох 
народ X. А.-Полјански cè повеќе ja  проширувал и продлабо- 
чувал својаха научно-исхражувачка рабоха. Вршел исхражу- 
вања во повеќе архиви и библиотеки во Југославија (Дубров- 
иик, Риека, Загреб, Љубљана, Белград, Сараево и Скопје), како 
и b io  схрансхво (Лондон, Схокхолм, Виена и Рим). Тој ушхе 
како асисхенх бил мошне плоден научник: објавил вкупно 110 
научни и схручни схудии, схахии, прилози, крихики, прика- 
зи. На 18 јануари 1958 година X. Андонов-Полјански успешно 
ja  одбранил и својаха докторска дисерхација: „Риека и Турција 
во прваха половина на XIX век", со шхо ce здобил со науч- 
ниох схепеи доктор по исхориски науки. Во април 1959 годана 
тој бил унапреден во доценх; му бил доделеи предмехох опш- 
ха историја на новиох век. По пех години Полјаноки бил унап- 
реден во вонредан професор (мај 1966 г.). На 20 ноември 1970 
г. хој и хабилихирал, на хема: „Ставот на Велика Бриханија по 
македонскохо прашање на Парискаха мировна конференција 
во 1919 година". На хој иачин хој сханал прв докгор-хабили 
ханх на Универзихехох „Кирил и Меходиј“ во Скопје. Веднаш 
потаа тој бил унапреден и во редовен професор, a повхорно 
преизбран во исхохо звање во 1981 водина.

Проф. X. А.-Полјански во последнихе години покрај пред- 
мехох опшха исхорија на најновиох век го предава и предмехох
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општа историја на најдовиох век. Освен хоа, извесно вре- 
ме држел серија предавања и за мехународнохо рабохничко 
движење пред студентите од друтнте студиски групи при Фи- 
лозофокиох факултет во Скопје. Исто така тој повеќе од десет 
години држи постојано предавања пред студентите-постдишшм- 
ци (III степен) од областа на теоријата и методологијата на 
ксхорискаха наука. Голем е бројот еа  завршенихе постдип- 
ломци кои ce здобиле со научниот схепен магистер по исхорис- 
ки науки и схавале специјалисхи од повеќе области на истори- 
јата на македонскиот народ во чиеигго изградување најтесно 
сорабохувал проф. X. А.-Полјански.

Проф. Полјански своите научни резултати ги презентирал 
i i  на повеќе конгреси и други научни собири во земјата и во 
сгранство. Забележителни реферати иоднел на конгресите на ју- 
гословенските историчари; на годишните собранија. и други соби- 
ри на Сојузот на исшриските друштва на СРМ; на ообирите 
во организација на Институтот за национална историја и MAHY 
на собирите во организација на Филозофокиот факултет и др. 
Притоа особено до израз дошле неговите научни постигања на: 
Научниот симпозиум 100 години од раѓањето на Гоце 
Делчев (Штип, 1972); 60 години ад убиствохо на Јане Сан- 
дански (Струмица, 1975) 100 години од Кресненското востание 
(Берово 1978); „Гоцеви денови“ (Д.елчев10, 1972—1984); „Илин- 
денски денови" (Крушево, 1979, 1981, 1983); „Дојрански ракува- 
ња" (Дојран, 1979, 1982); „Даме Груев“ (Бихола, 1981); похоа 
на „Деновихе на македонскаха кулхура во Велика Бриханија·' 
(Одржал предавања во Лондон, Брахфорд, Оксфорд, 1979); во 
Тирана, HP Албанија, каде одржал забележихелно предавање 
на Филозофскиох факулхех, јуни 1980 г.; држел предаваша од 
исхоријаха на македонскиох народ и народихе и народносхихе 
на СФРЈ пред схудентихе од Универзихехох во Чико, САД 
(Охрид, 1969—1970) и др.

Проф. X. А.-Полјански повеќе од хри децении обавувал 
и обавува забележихелна сесхрана опшхесхвено-полихичка деј- 
носх како во рамкихе на својаха рабохна организација — Фи- 
лозофскиот факулхех, хака и во рамкихе на Универзихехох, a 
и надеор од него. Дирекхно и непосредно' учесхвув!ал во фор- 
мирањехо на повеќе републички научни ииститл/ции, стручни 
здруженија и сл. Посебно голем е неговиот придонес во фор- 
мирањехо и афирмацијаха на Инсхихухох за национална ис- 
хорија, Архивот на Македонја, Исторпскиот музеј иа Македо- 
нија, Сојузох на друшхвага на исхоричарихе на СРМ, a секако 
и за научнаха и насхавнаха афирмација на Групаха за истори- 
ја  при Филозофскиох факулхех, чијшхо шеф бил но два ман- 
дахни периоди (1972—1974, 1974— 1976 г.). Голем е придоиесох 
на проф. Полјански и во афирмацијаха на Филозофскиох фа- 
кулхех, u хоа како продекан 1960—1963 г.; прехседахел на ко-
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мисијата за распределба на личниот доход; секретар и дретсб- 
дател на одборите за организирање на научни собири: Лени- 
нова недела, Енгелсова недела, Недела на револуционерното и 
тсоретското дело на Ј. Б. Тито, Маркс и иашата оовременост 
и др. X. А.-Полјански е и еден од основоположниците на спи- 
санието „Историја“, органот на Сојузот на друштвата на ис- 
торичарите на СРМ; бил прв главен и одгдворан уредник на 
ова списание (1965—1969). Покрај тоа како член ва редакција 
активно учествувал и во научната афирмација на Гласникот 
на ИНИ, ЈИЧ, Настава историје, „Светлини на минатото’', 
ш-. „Погледи" и др. Посебни заслуги тој има како член на 
Редакцијата и како автор за оформувањето и редактирањето 
на тритомната Историја на македонскиот народ (1969 г.), по- 
тоа тој е автор, член на редакцијата и главен уредник на пуб- 
ликацијата „Документи за борбата на ма1кедонскиот народ 
за самостојност и за национална држава", I—II, Скопје 1981, 
член е на Редакдијата за Историја на КПМ—СКМ; во Коми- 
сијата за публикување на архивски материјали во Архивот на 
Македонија и др.

Проф. X. А.-Полјански акдивно учествувал и учествува 
и во работата на повеќе самоуправни тела во Републиката и  
надвор од неа. Овде ќе ja одбележиме само неговата активност 
во тоследните години, и тоа како: член на Републичката кон- 
ференција на ССРНМ; член на Комисијата за меѓународни од- 
носи при ЦК СКМ; член иа Републичкиот одбор за одиоси со 
странство при Собранието на СРМ; член на Републичкиот од- 
бор за наградата „11 Октомври"; член иа Одборот за наградата 
„13 Ноември"; член на Комисијата за Спомен-костурницата во 
Титов Велес; член на Издавачкиот совет на „Комунист“, Скоп- 
је; член на Советот дри НУБ „Климент Охридски"; член’ 
на Советот „Светлини на минатото" при РТ—Скопје; член 
на Комисијата за научни дејности — Заедница на научните деј- 
ности; претседател на Одборот за наградата „Гоце Делчев"; 
претседател на Советот на РТ—Скопје; претседател на Саветот 
на емисијата: „КПЈ—СКЈ—СКМ" (РТ Скопје); член на Коми- 
сијата при Одборот за наградата АВНОЈ; член на Одборот за 
оргаиизација на научниот собир за основање на ЦК. СКМ; редо- 
вен член на ИНИ; член на Научниот оовет на ИНИ; член на Со- 
ветот „Десет дена Крушевска Република"; член на Работнич- 
киот и  уметничкиот совет при Вардар-филм; член на Комите- 
тот за и с 11ориск)и науки  при Сојузот на исиориските друш тва  
ка СФРЈ; претседател на Советох на Филозофскиот факултет 
во Скопје и др.

Огромен е научниот придонес на проф. X. А.-Полјански 
кано во развојот на македонската историска наука, така и во 
изградувањето на броен научен подмладок во Републиката, a 
и надвор од неа.
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Триесетипетгодишното творештво на X. А.-Полјански е 
крунисано со вкупно 460 ваучни и стручни трудови (моногра- 
фии, студии, статии, прилози, критики, прикази, библиогра- 
фии и сл.) од кои 36 во посебни книги: „Прилог кон библио- 
графијата по археологија на Македонија" (Окопје 1953); „Стран- 
скиот печат за Илинденското востание (Скопје 1953, со група ав- 
тори); „Гоце Делчев во спомените на оовремениците" (Скопје 
1963); „Британска библиографија за Македавија" (Скоиј е 
1966); „Карл Хрон, Народноста на Македоиските Словеии“ 
(Скопје 1966); „Драмата во Цер“ (Скопје (1968); “Сан-Сте- 
фанска Бугарија" (Скгапје 1969); 'Тоце Делчев“ (Скопје 1968); 
„Одзивот на Илинден во светот“ (Скопје 1968); „За Маке- 
донците". Поетски одглаои на македонската илинденска 
борба" (Скопје 1969); „Гоце Делчев“, I—IV (Скопје 1972); „ro
pe Делчев и неговото време" (Скопје 1972); „Велика Британија 
и македонското прашање на Париоката миршна конференци- 
ја“ (Скопје 1973); „Британски документи за историјдш на ма- 
кедонскиот народ“, I—III (Скопје 1977—1982); „Гоце Делчев 
и иешвото време" (Скопје 1978, II изд.); „Македонија и Сло- 
венија“ (Окопје 1978); „Одбрани дела“, I—V (Скопје 1981); 
„Беседи и огледи" (Сиопје 1982); „Гоце Делчев" (Скопје 1982); 
Ташко Арсов, Записки (Скопје 1983); „Илинден 1903“ (Скопје 
1983); „The Attitude of the U.S.A. Towards Macedonia (Skop
je 1983) и др.

Bo петте тома „Одбрани дела" на проф. X. А.-Полјански 
ce опфатени научните и стручни трудави (студии, статии, дри- 
лози, критики, прикази и сл.), напишани во периодот од 1949 
—1979 година. При преиздавањето во некои од трудовите ce 
вклучени и извесни дополненија и исправки. Инаку, секој еден 
од томовите претставува посебна тематска целииа.

Првиот том од „Одбра1В1ите дела" опфаќа историограф- 
ски теми. Тој ги содржи делата кои третираат проблематика 
од историјата на научниот социјализам и работничкото дви- 
жење. Рассветлувајќи павеќе прашања сврзани со дејноста на 
класиците на марксизмот, како и нивните следбеници, проф. 
Полјански секогаш настојувал да најде спојва врска меѓу 
општата и националвата историја. Затоа ваучвиот придонес 
ва X. А.-Полјавски ве треба да ce следи само во рамките на 
развојот ва македовската и југословевската историографија 
туку вошироко: во рамките и ва општосветската историогра- 
фија. Во таа смисла особево звачајаи ce нешвите ваучви ре 
зултати објаведи во трудовите: „Маркс и историјата", „Ев- 
гелс и историјата", „Источвото прашање и Македонија во 
статиите на Маркс и Евгелс", „Маркс и Евгелс", „Карл Маркс 
во Авглија“, „Евгелсовото дело", „Енгелсовата Марка", „Го- 
лемото дело ва Владимир Илич Левин", „Големото дело ва Ти-
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το", „Окхомврискаха револуција и југословенскихе народи", 
„Меѓународнаха ситуација и доаѓањехо на другарох Тито на 
чело на Комунистичката пархија на Југославија", „Георги Ди- 
митров за Југославија“, „Исхориографскаха мисла на Едвард 
Кардељ" и др.

Проф. X. А.-Полјански посебен интерес пројавил и во 
проучувањето на одделни прашаша сврзани оо рассветлувањето 
на непознахи или малку познати страници од општосветската 
историја. Во таа смисла доволно е да ce изделах дел од нас- 
ловихе кои ce базирани врз новоохкриени архивски махери- 
јали или недоволно искорисхева изворна докуменхација: „Едно 
писмо на Наполеон Бонапарха од 1798 годвна", „Полсма во 
времехо на Мицкиевич", „Вилијам Гледсхон", Суецкиох канал 
и Цариградскаха конвенција од 1888 г.“ .Во овие и слични хру- 
дови на Полјански идниох исхражувач секогаш ќе може да 
најде научни посхапки и махеријал за нахамошни проучу- 
вања на одделни насхани, личносхи и појави кои им припаѓаах 
на опшхосвехскаха исхорија.

Вхориох хом на „Одбрани дела“ на X. А.-Полјански ги 
содржи неговихе хрудови 'кои ce однесуваах исклучиво на ма- 
кедонскаха исхорија. Хронолошки гледано хие даваах една 
целина на исхорискиох развој на македонскиох народ до кра- 
јох на XIX век (Во неколку хрудови ce хрехира проблема- 
тииата која ce однесува и на повоениох период.) И во овој хом 
хрудовихе ce групирани по хеми: свехлини на минахохо, оп- 
шхесхвано-ешномски особевосхи, од преродбаха до ослобо- 
дихелнохо движење и огледи. Содржински гледано хие хрехи- 
раах разновидна махерија: за неолихох во Македонија. Косха 
Рацин како исхориограф, Македонија во кархи, Дојран во 
минахото, Ѓорче Пехров за приликихе во Куманово во XIX век, 
Сихуацијаха во Солун и во Приморска Македоиија во 1920 
година. Кон исхоријаха иа хрговијаха на Бихола и Бихолско 
во 1856 г. ихн. Со храјна научеа вредшсх ce и другихе хрудови 
иои хрехираах проблемахика од ослободихелнохо движење на 
македонскиох народ, како и од преродбаха. Такви ce хрудо- 
вихе: „Англискаха дипломахија за затворањехо на Димихрија 
Миладинов“, „Апелох на Ѓорш Ив. Капчев од 1899 година“, 
„Акхивносха на Крсхе Пехков-Мисирков во Македонскохо дру- 
гарсхво во Пехроград“, „Околу учесхвохо на МакедонциХе во 
Првото српано восхаеие", „Марко Бочвар". „Обидот на Мех- 
мед Али да гаодигне востание во М акедонија (1839—1841 
г.)", „Привременаха влада на Македонија", „Околу учесхвохо 
на македонскихе социјалисхи во првомајскихе демонсхрадии 
во Софија во 1896 година" и др.

Во хрехиох хом „Одбрани дела" X. А.-Полјански ги внел 
овие хрудови кои исклучиво ce однесуваах на македопскохо 
прашање. Трудовихе ce групирани во чехири одделни поглав-
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ja: Проучување на Македонија, Страници од македонското 
прашање, Меѓусебни врски и Огледи, Врз база на необјавена 
архивска граѓа, како и на недоволно 1искористена објавена 
изворна документација, X. А.-Полјански во своите трудовк, 
Klan пи содржи овој том, го рассветлува македонското прашање 
од сите страни. Во таа смисла особено значајна проблематика 
ce третира во трудовите: „Мисијата на Вилјем Мартин Лик 
b o  Македонија", „Константин Иречек и Македонија“, „Маке- 
донологот Карл Хрон и неговата студија за „Народноста на 
Македонските Словени", „Знаменитостите на Македоиија во 
бритаеската археолошка литература“, „Европските статистики 
за Македонија" „,Европските држави и македонското праша- 
ње“, „II. Аргиријадис за Балканската коифедерација и реша- 
вањето на македонското прашање", „Лав Толстој и Македони- 
ја", „Ватрослав Јагиќ за Македонија и македонскјото иацио·· 
нално прашање“, „Антон Драндар и неговите становишта по 
македонскјото прашање“, „Дипломатските аспекти на маке- 
донското прашање во стан1овшптата на Крсте Мисирков“, „Ана- 
тол Франс за Македонија“, „Односот на Ромуалд Пржевалски 
кон Македонија и кон македонското прашање“ , „Велика Бри- 
танија и македонското прашање на Париската конференција 
(1919)“, „Велика Британија и Македонија". Културнонисторис- 
ки поглед“, „Македонија и В ојводина„О дносот на Соедине- 
тите Американски Држави кон Македонија и кон македон- 
ското прашање во XIX век и во периодот на Илинденското 
востание", „За македонско-италијанските односи.во миеатото", 
„Прилог кон македонско-албанските врски во минатото" и др.

Четвртиот том од „Одбраните дела“ на X. А. — Полјански 
е посветен на македонското надионалноослободетел(н1о дви- 
жевве. И оовој том ce состои од четири: поглавја: Основите на 
на1цианално-ослоб!одител1ното движење, Гоце Делчев и нешвото 
време. Следбеници на Гоцевото дело и Огледи. Врз база на 
боопата необјавена архизвска граоѓа, ообрана од разни евјропски 
архиви, како и недоволно искористена објавеиа изворна до- 
кументација, мемоарска литература, периодика и сл. во тру- 
давите н!а Полјански кои ce вклучени во овој том е даден 
еден целосен преглед на нацианалночослободителното движење 
во Македонија. Иако носечки карактер во овој том има мо- 
нографијата „Гоце Делчев и неговото време", која веќе и е 
позната на македонската, југословенската, a и светската 
научна јавност, не изостануваат по ов!ојата научна и трајна вред- 
ност и студиите: „Економските аспекти во односите на импери- 
јалистичките држави кон Македонија и македонското нацио- 
налио ослободително движење од крајот на XIX век", „Афе- 
рата Мис Стон низ американската дипломатска преписка 
„Псевдонимите во македонското револуционерно движење“,
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„Крсте Мисирков и неговата студија „Економските причини 
на македонското движење" и др.

Петтиот том од „Одбраните дела" на проф. Полјански 
целооно е пооветен m  Илинденското востание. Тој ce состои 
од шест поглавја: Илииденското востание, Дипломатијата и 
востанието, Одгласот iîa востанието, Аспекти во афирмацијата 
иа востанието, По Илинденското востание и Огледи. Во целина 
земено овој том претставува всушност една посебна моно- 
графија за Ил1индеигското востание. Освен текот и к!арактерот 
на Илинденското востаиие низ одбраните трудови е можно 
да ce проследи и неговиот одјек во светот, како и да ce видат 
разноврсните дипломатски акции и ставови на европските др- 
жави κοκ ова востание на македонскиот народ. Голем дел од 
свокте трудови Полјански ги има темелено врз архивски мате- 
ријали, кои ги собрал во одделните архиви и библиотеки во 
земјата и странство. Тоа пак му ов1озможило позадлабочено и 
аргументирано д(а го проследи Илинденското востание, разјас- 
нувајќи повеќе настани, појави и личности, кои директно или 
индиректио биле врзани за него. Особено голема е заслугата 
ка Полјански во оценувањето iïa ставот на европската дипло- 
матија кон Илинденското воетание, како и на европската и аме- 
ржанската прогреси)вна јавност. Во таа смисла носечки карак- 
тер во TOIMOT имаат трудовкте: „Илинденското востание", „Ев- 
ропа и Илинденското востание" (Осврт на изворите и на лите- 
ратурата)“. „Ситуациј1ата во Македонија и Мирцштегските 
реформи", „Одгласот на Илинденското востаиие сред југосло- 
венските народи", „Состојбата bio Внатрешиата организација 
по Востаниѓето" и др.

Значајно место вѕо петте томови на X. А.-Полјансгси зазе- 
маат и .неговите критички осврти и прикази, кои тематски ce 
дадени во поглавјата Огледи. Тоа ce оценки на Полјански на- 
правени врз дела кои биле публикувани bio Југославија и све- 
тоТ, a третираат проблематика предимно од нововековната 
светска историја и имаат допирни точки со историјата на ма~ 
кедонскиот народ. Тука сттаѓаат т оценките на Полј(ански даде- 
ни за повеќе историографски остварувања во СРМ.

Општо земено; научната продукција што ja содржат пет- 
те томови „Одбрани дела", кои, инаку, ce состојат од вкупно 
2318 страници, во многу домени го има не само расчистено од 
напластени фалсификати историското минато на македонскиот 
народ, туку и рассветлено повеќе страници од македонската 
историја. Сето тоа е плод на секојдневната интензивна истра- 
жувачка работа на овој македонски и југословеиски истормо- 
граф, истражувач, талентиран и полн со научен осет. Него- 
в!ите почести научни престои во одделните југословенски и 
европски архиови ti библиотеки, умешно ги искористил да при-
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собере огромен изворен материјал кој денес како национално 
богатство ce чув(а ео Архивот иоа Македонија. Голем дел од ар- 
хивската граѓа иако cè уште е иеобјавена, станала предмет иа 
научни проучувања од една страна на проф. Полјански, што 
му овозможило да постави за прв пат и разреши повеќе проб- 
леми од историјата на македонскиот народ, a исто така и од 
историјата на другите народи и народности на Југославија, 
како и од општосветската историја. Затоа научните резултати 
на проф. Полјански што ce изложени во неговите „Одбранп 
трудови", кои веќе доста и ce позиати на македонската, југо- 
словенската и светската научна јавност, на идниот истражувач 
ќе му овозможат во една поопстојна целина да ce запознае не 
само со научниот придонес на овој врвен специјалист по но- 
вовековната и најнова историја на македо1Нскиот шарод, туку 
преку него да го согледа воопшто развојот на македонска=ч 
истор!Иск1а наука во изминатите три децении. To a е можно заш 
то научното творештво на проф. Полјански е не само огромно 
по страници, туку и разновЈидно и потпврдено do бројни аргу- 
менти.

Проф. X. А.-Полјански, како што наведовме, освен моно- 
графијата „Гоце Делчев и нешпвото време", што ja има преиз- 
дадено во четвртиот том од „Одбраните дела", веќе и има пре- 
зентирано на научната јавност и повеќе други монографии и 
публикации, кои претставуваат посебни изданија. Од овие врв- 
ни остварувањ1а секако челно место зазема делото „Гоце Дел- 
чев", издадено во 6 тома 1972 година од страна на „Култура“.. 
од Скопје. Одделните томови ги носат следните наслови: Гоце 
Делчев и неговото време; Гоце Делчев. Преписка; Гоце Делчев 
во спомените на современиците; Гоце Делчев. Документација; 
Гоце Делчев во народното и уметиичкото творештоо; Гоце Дел- 
чев. Албум. Првиот toim, кој самиот за себе претставува моно- 
графско дело, досега оима доживеано две изданија на македон- 
ски јазик, како и по едно на српско-хрватски, словенечки, ал- 
бански, турски, руски и англиски јааик. Инаку, во целина земе- 
но, делото на Полјански „Гоце Делчев" кое ce состои од ш> 
веќе од 1700 страници, претставува досега на ј комплексно и· 
најценето научно остварување во македонската историогра- 
фија (и не само во неа) за идеологот на македонското нацио- 
нално ослободително двежење од крајот еа  XIX и почетокот 
на XX век — Гоце Делчев.

Значајни остварувања на проф. Полјански ce и тритт· 
тома ,,Британски документи за историјата иа македонскиот 
ѕтрод“, издадечи од Архивот на Македоеија во 1968, 1977 и 
1982 г. Овие документи, кои ги собрал проф. Полјански во бри- 
танските архиви, ce однесуваат на периодот од 1797—1856 го~ 
дина, Благодарејќи на овие изворни материјали македонскитс
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историографи (и не само тие) можеа, и им ое дава можност, 
да рассветлат повеќе страници од историјата на македонскиот 
народ во ов!ој недоволно проучен период.

Плод на пов10ќегодишните научни истражувања во ар- 
хивите на Англија е и монографското дело „Велика Британија 
и македонското прашање на Париската мировна конференција 
во 1919 г.“, издадено во Архивот на Македонија во 1973 г. Во 
овој мошне аргументиран труд Полјански го има расветлено, 
од оите страни гледано, ставот на Велика Британија (офици- 
јален) кон решавањего на македонското прашање на Париската 
мировна ,конференциј!а 1919 г.; к1ако и ставот на англиската 
прогресивна јавност кон тоа прашање. Оггшто земено, оо овој 
свој труд ПолЈјански многу направил македонската (историска 
наука да ce здобие со покомплексна претстава за ставот на 
Велика Бритаеија, a и воопшто на Европа кон Македонија и 
македонското прашање по завршувањето на Првата светска 
империј алистичка в'ојеа.

Од монографските трудови на проф. Полјански секако 
треба да ce спомене и неговото поголемо научно остварување 
„Македонија и Словенија“, издадено од „Култура“ во Скопје 
1978 г. Ова дело е вастанато како резултат на повеќедеценис- 
ко истр1ажув1ање во одделните југословенски и странски архи- 
ви. Во него ce рассветлени, во сите детали, целосните врски на 
овије две словенски земји, почнувајќи од средновековното (вре- 
мето на Кирил и Методиј) па cè до најново време. Од 452 стра- 
ници најголем простор е издвоен ма нациЈоналито ослободи- 
телниот период, особено на Илинденското востание, кога сло- 
ведечката прогресивна јавност, преку печатот и сл., с0опфат- 
но ce ангажирала bio корист на праведдата борба на маке- 
донскиот народ. Во монографијата голем простор е издвоеп 
за да ce прикажат и културните врски, векѕовии, меѓу слове- 
нечкиот и македонскиот народ, кои, според резултатите на Пол- 
јански, навистина биле тесни и многустрани. Голем простор 
во 'монографијата е издвоен, исто така; и на прикажување по- 
литичките, економските и др. врски на двете земји во перио- 
дот меѓу двете светски војни, a особено во текот н!а HOB Д 
Ооцијалистичката револуција, како и по ослободувањѕето. Затоа 
oBia научио дело на Полј ански наиде на широк одѕив ширум 
Јувославија, a посебно во СР Слоавенија, за што зборуваат п 
поваќедо рецензии и прикази.

Огромен е придонесот на X .А. Полјански во развојот на 
македонската историска наука и преку другите публижадии, 
од кои некои поради штребата ce прилагодени за пошироката 
читачка ј авност,
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Во целина земено, како што зборуваат и 460 библиограф- 
ски единици, научната прѕодукција еа  проф. X. А.-Полјднски 
е огромна и мошне разновидна: зафаќа проблематика почну- 
вајќи од доцната АнтикЈа и Средоовековието па cè до најново 
време од историјата на македонскиот народ, на народносште 
кои живеат во Македонија, a и пошироко од историјата на дру- 
ште народи и народности на Југославија, како и од општо- 
светоката историја. Затоа неговите дела ce цитираат ширум 
целиот свет.

Голем е научниот придонес на проф.. Полјански во афир» 
мацијата па македонската исиориска наука и на историјата на 
амакедонскиот народ, воопшто, освен преку учеството на број- 
ните научни конгреси, симпозиуми. собири и сл. и преку него- 
вото учеств10 во званичните државни делегации во посетите на 
Англија, СССР; Полска и други земји.

За својот досегашен сестран придонес во развојот на 
македонската историска наука, ооздавањето на повеќе научни 
институции и стручни здруженија, унапредувањето на наста- 
вата од II и III степен од областа на историјата на Филозоф- 
скиот факултет; како и иа социј aлистпичкиот самоуправен сис- 
тем преку учеството во шлем број општествено-политрхчки 
организации и самоуправни тела во Републиката, a и надвор 
од неа — проф. X. А.-Полјански ce има со право здобиено со- 
повеќе општествени признанија. Добитник н!а Орден заслуги 
за карод со сребрена ѕвезда (1969), Орден на трудот со црвено 
знаме 1978), Републичка награда )од областа на науката за 
научно дело „11 Октомври' (1972), наградата „Гоце Делчев^, 
(1979), највисокото општествено републичко признание — Наг- 
радата за животно дело „11 Октомври ' (1981), како и шовеќе 
признанија и благодаршици од Универзитетот во Скопје, Фило- 
зофскиот факултет во Скопје, Институтот за национална исто- 
рија, Народната и универзитетска библиотека „Климент Ох- 
ридски" и др.

*

Поаѓајќи од фактот, дека во измииатите повеќе од три 
децении иа интензивно и сестрано научно творештво проф. 
Полјанскм лшогу сторил во развојот на македонската, југо- 
словенската и општословеиската историска иаук)а, во изгра- 
дувањето на повеќе од 1000 историчари — наставници за потре- 
бите на Републиката и пошироката југословенска заедница, 
на броен чаучен подмладок од областа на историјата (и не само 
од неа) од к)ои голем дел ce здобиле со научниот степен машстер 
по историски науки и доктор по историски науки, во создава- 
њето и афирмацијата на повеќе научни институдии и стручни
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здруженија во Републиката, во создавањето и афирмацијата 
на повеќе научни и стручни списанија, како и воогапто во 
развојот иа нашиот самоуправен социј алистички систем —■ 
ННСГ за оасторија при Филозофскиот факултет хсако и сите 
вработени луѓе на овој факултет со голема чест и особено 
задоволство го предложија проф. Христо Андонов-Полјански 
за највисокото југословенско општествено признание — наг- 
радата АВНОЈ за 1983 година, која со право му беше доделена 
во јубилејната АВНОЈСКА година.
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