
РЕЧ HA Д-Р ДИМИТАР ДИМЕСКИ, РАКОВОДИТЕЛ HA ННСГ 
ЗА ИСТОРИЈА, HA СВЕЧЕНАТА СЕДНИЦА НА ΓΡΥΠΑΤΑ ПО- 

СВЕТЕНА HA JÏAYPEATOT HA НАГРАДАТА AB HO Ј, 
ПРОФ. д -р  ХРИСТО АНДОНОВ-НОЛЈАНСКИ 

(28. 12. 1983 год.)

Со чувство на радосх и восхит ja охв1орам свечената седни- 
ца на ННСГ за историја посветеиа на проф. д-р Христо Аи- 
донов-Полјански, годинашен лауреах на Наградата ABHÖJ од 
областа на историеките науки.

Среќни сме и горди што меѓу нас живее и твори личност 
од авнојскЈИ масштаб. Пооебно сме радосни што професорот 
ПЈолјански стана добитник на највиоокото југословенско оп- 
штествено признание годинава, кога ги прославивме нашите зна- 
менити јубилеи: 40-годишнината од Второто заседание на 
АВНОЈ, 40-годишнината од формирањето на КПМ и 80-годиш- 
нината од Илинденското востание.

Научниот опус на професорот Полјански евидентно гн 
пероонифицира високите дострели на современата македонска 
историо1графија. Нешвите творечки резултати станаа достоин- 
ство не само на македонската ш југословенската, но и на ев~ 
ропската и светската историографска ризница.

Ми чини гвосебна чест и задоволство што можам, во оваа 
прилика, накратко да ce осврнам на личноста и делото на проф. 
Полјански.

Свесен сум дека тешко може да ce долови многустра- 
ната личност на проф. Полјански. Да ce говори за една од 
најмаркантните личности на современата македонска истори- 
одрафија не е ни најмалку лесно, ни (едноставно. Оттаму мож- 
ните недоречеиости ce сосем нормална појава.

Проф. ПолјанскЈИ е виден македонски иаучник, педагог и 
општественик. Повеќе од три децении е присутен на македон- 
скаха исхориографска сцена. Неговаха животна схорија започ- 
ва во Дојран во 1927 година. Меѓухоа, Скопје, главниох град 
ка слободнаха македонска држава во брахскаха Тихова Југос- 
лавија; сханува негова aima mater. Авнојскихе >и Асномскихс
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светилници ja зацврстуваат неиовата намера целосно да и се 
посвепи на иегориската наука, да го проучува и расветлува 
темното минато на сопствениот народ, да ги разобличува бес- 
крупулозните фалсификати на македонската историја, да ги 
вреднува крупните настани; од македонското минато. Безгра- 
ничната љубов кон оопствениот нарѕод, кон својата социјалис- 
тичка татковина и несомнениот афинитет кон историографиј а- 
та го одведуваат на првиот македоноки факултет, Филозофски- 
от, на првиот македонски универзитет, Скопсквоот. Тој е меѓу 
првите запишани студенти на Филозофскиот факултет, меѓу 
првите дипломирани студенти на Скопскиот универзитет.

За неговиот буен развиток најдобро сведочи фактот дека 
некогашниот демонстратор израсна во познат и признат уни- 
верзитетски професор. Тој е врсник на Скопскијот универзитет. 
Заедно со него чекори и тој кон парнасовските висини. Тој е 
првиот асистент по македонска нов!овековна рхсторија, првиот 
доктор по историски науки (1958 г.) и првиот доктор-хабили- 
тант на Скопскѕиот универзитет (1970 г.). Макотрпниот настав- 
но-научен пат исполИет со самопрегор, жртвувања и ентузија- 
зам, ш  доведе некогашниот пасиониран љубител на минатото 
на својот народ до редовен професор по општа историја на 
новиот и најнов1иот век, до предавач на постдипломските сту- 
дии, до ментор на бројни магистранти и докторанти.

Проф. Полјански е врсник на современата македонека 
историографиј a. Тој, заедно со плејада македонски историогра- 
фи, ги прави ирвите пионерски чекори кон веродостојно рас- 
светлување та движечките процеси во историјат(а на својот на- 
род.

Широк е дијапазонот ва неговиот предмет на научен ин- 
терес. Тој ce протеога од антиката до нашето совремие, од ма- 
кеѕдонската до југословенската, европската и светскЈата истори- 
ја, од прапочетоците до Марксовите, Енгелсовите, Лениновите 
и Титовските меридијани. Негова потесна специјалност е ма- 
кедонската историја вѕо XIX и XX век.

Од првиот научен труд на проф. Полјански (во 1949 г.) 
Hè делат речиаи три и пол децении. Целиот тој период е ис- 
полнет со плодна научночистражувачка дејност, со извонредни 
научни резултати достојни за респект.

Неговиот досегашен научеи опус го красат близу полови- 
на илјада библиографски единици, близу 40 книги, што, сека- 
ко, то вбројува во редот на најпродуктивните творци на со- 
времената македонска историографија.

Тајната на неговиот успех ce крие во чудесвиот сплет на 
обдареност, вродена интуиција, непресушна инспирација и труд. 
Hero го краои неисцрпна енергија, нескршлива волја. Оттаму 
делото на Полјански заслужува o,n1â на трудот.
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Неговиот иезапирлив устрем ќон светлините на историс- 
ката вистина посебно доаѓа до израз во 60-те години кога за- 
почва да ja  обнародува својата серија покрупви трудови, што 
го вброи но вјодечките творци на современата македонска ис- 
ториаграфија.

Секамо, тоа е резултат на неговите веуморви повеќего- 
дишни истражувања во југословенските, европските, a прветг- 
ствено, bo британските архиви.

Негови монументални досегашни остварувања ce шесттом- 
ниот вевадмииат опус за Г. Делчев (1972 г.) и петтомаите Од- 
брани дела (1981 г.)·

Во посдедно време cè појасно ce наѕира мозаикот на им- 
позавтвиот историографски проект: Македонија и светот, од- 
носно: Европа и Македонија. Покрај тоа, проф. Полјански е 
еден од авторите и креаторите на капиталвите остварувања 
на современата македонска историографија: тритомната исто- 
рија на мамедонскиот варод (1969 г.) и двотомните Документи 
за борбата на македонскиот народ за еамостојкост и за на- 
ционална држава (1981 г.) — чиј главен уредник беше тој.

Во неодамнешната ТВ емисија Поводи проф. Полјански, со 
право, рече: „Македонскиот народ веќе не ce наоѓа во тем- 
нината на столетијата, туку, со сета оваа оришнална докумен- 
тација, со сево ова автентично сведоштво го потврдува своет о 
поешење, своето место под сонцето и ja докажува својата ис- 
ториска перспектива".

За ова, секако, меѓу најзаслужните, ce вбројува и тој.
Проф. Полјански е учесник на повеќе конгреси и научни 

собири. И не само тоа. Тој е воедно и душата на научните 
собири што ги организира нашиот Факултет — иоеветени на 
Маркс, Енгелс, Ленин и Тито.

Проф. Полјански го красат вонредни организаторски спо- 
собности. Необично голем е неговиот придонес за развојот и 
растежот на Катедрата за историја, на Филозофскиот факул- 
тет, на Универзитетот „Кирил и Методиј“, на Институтот за 
национална историја, ва Архивот ва Македовија, на HYB „Кли- 
мент Охридски", на РТВ Скопје и ва др. културви иДституции 
во Републикава. Тој е еден од корифеите ва Сојузот ва друш- 
твата ва историчарите ва СРМ и првиот главен и одговорел 
уредник на сп. Историја. Голем е нешвиот придонес во уре- 
дувашето на Годшпниот зборник на Факултетот, ва Гласник 
на ИНИ, ва Погледи и ва др. публикации.

Проф. Полјански го красат и евидевтни педагошки квали- 
тети. Припаѓам на геверацијата што во 1959 година почва да 
ги слуша првите негови предавања. Тогаш вб импресионираше 
оо својата младост, со својата ерудиција. Оттогаш па досега
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сум во можност да ги следам нетвите несомнени педагошки 
способности. Секогаш бил пристапев, отворен, комуникативен, 
алершчен на лажва дистанца, секогаш готов да им помогне 
на своите вомлади колега: на студентите, магистрантите, док- 
торантите, на универзитетските ооработници и наставници и иа 
сите 'Окие што изразиле желба да го чујат неговото компетевт- 
но мислење за историографски или животни проблеми.

Проф. Полјански е снажиа индивидуа, со развиеВа само- 
свест, својствена за социјалисшчката етика.

Најовеж пример: тој претходво ги одржа предавањата и 
вежбите предвидени за 19 и 20 декември, т.е. за деновите кога 
требаше да му биде врачено највисокото југословенско оп- 
штествено признание, Наградата АВНОЈ. Секој друг службено 
'би отсуствувал, само не и тој.

Друг пример: пред неиолку години за време на одржува- 
њето на деновите на македонската култура во Велика Британи- 
ја, проф. Полјански замина таму со тешка инфекција на ви- 
лицата, оо> можност од опасна здравствена компликација. Се- 
кој друг би ое откажал, би зел оправдано боледување, само 
не и тој.

Проф. Полјаноки е виден општественик. Тој е активен 
субјект во работата на ошптествено-политичките и самоуправни 
органи ва Факултетот и вадвор од него. Меѓу другото, бил 
шеф на Катедрата за историски науки, продекав ва Факулте- 
тот, a момевтно ce наоѓа на чело на највисокиот самоуправен 
орган на Факултетот, Факултетскиот оовет. Претседава и чле- 
нува во разни одбори и  комисви. Меѓу другото бил претседа- 
тел ва Одборот за доделување ва Наградата „Гоце Делчев“, 
што претставува своевидво општествено призиавие ва вајдоб- 
риот возвавач ва Делчевата проблематика.

Импозавтвата актива на проф. Полјавски ва научво, пе- 
дагошко и општествено поле, му довесе врвни ошптествени 
призвавија и награди. Добитник е на Орден заслуги за варод 
со сребрена ѕвезда (1969 г.), Орден на трудот со црвево знаме 
(1978 г.) и на врвните републички награди: Наградата „11 Ок- 
томври" за ваучво дело (1972 г.) Наградата „Гоце Делчев" 
(1979 г.) и ва вајвисокото републичко општествево признание 
— Наградата „11 Октомври" за животво дело (1981 г.).

Оета негова досегашна дејвост ja крувисува Наградата 
АВНОЈ, вајвиооко југословевско општествено признавие, што 
свечено му беше врачена неодамна, на 19 декември о.г. во 
Белград.

Наградата АВНОЈ претставува вајголемо признавие, првен- 
ствено за вего лично, за нашата ННСГ, за нашиот Факултет и 
Универзитет, за југословенската историографија, за македон- 
ската ваучна мисла во целина.

23



Осврнувајќи ce на импозантното дело на Полјански неод- 
минливо ни ce наметнува Бодлеровата мисла: „Трудот, силата 
која унапредува и акумулира, вродува камата како и 'капита- 
лот, каио во поглед на духовната мок, така и во поглед на 
резултатите".

На крајот, дозволете ми, од името на сите Вас уште ед- 
наш му ja честитам на профеоорот Полјански Наврадата АВНО.Т 
оо желби за добро здравје, ереќа и нови творечки резултати 
за доброто на сите нас, за просперитетот на нашата соција- 
листичка заедница.
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