
Оттука, еаќаме да подвлечеме 
дека обновувањето на вакви сту- 
диозни прилози, a посебно обја- 
вувањето на ваква оригинална до 
кументација од нашето минато 
треба да ce почитува највнимате- 
лно, и сесрдно и сестрано да ce 
поддржува. Со неа ce покажува 
и автентично ce афирмира наши- 
от вековен и постојано контину- 
иран самобитен пат во историја- 
та, нашата вековита борба за мес-

то под сонцето, за опстанок во 
семејството на слободните наро- 
ди. Тоа претставува уште едеп 
прилог повеќе за покритички н 
попродлабочен приод во разобли- 
чувањето на сите херостратски по- 
сегнувања од современите неовр- 
ховистички, неофанариотски и ис- 
тородни квазинаучни интерпрета- 
ции.

X. A. — ПОЛЈАНСКИ

Христо АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ, ГОЦЕ ДЕЈ1ЧЕВ, Истарска наклада, Пула
1985, 239

По повод осумдесетгодишнина- 
та од загинувањето на Гоце Дел- 
чев (1903—1983), книгоиздателст- 
вото „Истарска наклада" од Пу- 
ла издаде јубилејно издание пос- 
ветено на апостолот и идеологог 
на македонското револуционерно 
движење Гоце Делчев од д-р Хри- 
сто Андонов — Полјански, редо- 
вен професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје.

Христо Андонов — Полјански 
е нашиот најдобар познавач на 
Гоцевото грандиозно дело, кој до- 
сега објавил повеќе книги и ста- 
тии посветени на оваа видна и 
маркантна фигура во поновата ис- 
торија на Македонија. Во ова не- 
гово најново навраќање кон лич- 
иоста и делото на овој великан, 
авторот дава синтетизиран оглед, 
со вредносна тежест и илуст- 
ративен показ, за животот и деј- 
носта на оваа стамена личност од 
крајот на XIX и почетокот на 
XX век. Сето тоа тој го прави 
мошне умешно, поврзувајќи го 
Гоцевиот животен пат со спекта- 
рот на бурните настани, што ja

возбудувале и потресувале тогаш- 
на Македонија.

И не случајно ползувајќи ja 
оваа пригода во мошне кусиот 
предговор кон ова изданке, авто- 
рот меѓу другото, ќе забележи: 
„Појдувајќи од овој величеетвен 
Гоцев ден, кога го изразуваме на- 
шиот длабок пиетет, должната и 
признателна почит кон овој голем 
син на македонскиот народ, сака- 
ме уште поавтентично да го от- 
криеме и да го определиме него- 
виот светол лик, во перспективи- 
те на времето да го означиме се- 
то она што го карактеризираше 
него како вистински народен 
предводник, како истакнат три- 
бун на македонската самостој- 
ност и самобитност, чиј што жи- 
вотен пат и позив беше живо- 
творно вткаен во пространата ис- 
торија на македонското ослобо- 
дително дело“.

Во воведот авторот дава анали- 
тотки и критички осврт на Го- 
цевото дело и личност, целосно 
посветени иа македонската на- 
ционалноослободителна борба,
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кои што станаа предмет на ист- 
ражувања и проучувања сред 
македонската, југословенската, 
балканската и светската историо- 
графија и публицистика.

Во целината „Македонија—па- 
тот кон непокор", Полјански дава 
пресек на општествено-политичките 
прилики, компонеити pi претпоста- 
вки на отиорот кои сведочат за 
превирањата и револуционерната 
атмосфера во Македонија непос- 
редно пред организационото офор- 
мување на македонското национа- 
лноослободително движење, на 
што Делчев и неговите следбеници 
даваат посебен белег.

Биографијата на Гоце Делчев 
што започнува со неговото para
phe во револуционерното гратче 
Кукуш е синтетизирано дадена во 
целината „По врвиците на рево- 
луционерната подготвеност“, со кс- 
црпни податоци за неговиот жк- 
вотен пат, членовите на негово- 
то потесно семејство, неговите 
ученички ГОДИНР1 и учеството во 
револуционерните кружоци во 
Солун, запишувањето на военото 
училиште во Софија и сл. Идео 
лошката подготовка и интелекту- 
алниот развиток на Гоце минува 
низ неколку етапи. Од основното 
училиште во родното место до Со- 
лунската гимназија, a оттаму во 
Военото училиште во Софија. 
Во Софија дијапазонот на него 
виот интерес ce проширува и не- 
говиот хоризонт веќе ce разбис- 
трува по низа прашања, посебно 
од областа на филозофските, со- 
цијалистичките и политрЈЧките док- 
трини.

Наоѓајќи ce на револуцисшер- 
ното попршпте неговата учител- 
ска и просветрхтелска дејност ќе 
остават длабоки траш во памете- 
њето на народот и ќе ги обеди-

HPI со револуциоР1ерната агитаци- 
ја, просветувајќр! ja младината 
и возрасните, a во исто време, 
подготвувајќи ги за револуцио- 
нерна борба.

Со посебна љубов и патос ав- 
торот го обработува Гоцевото ре- 
волуционерно дело, суштината на 
неговата националноослободите- 
лна идеја и формирањето на не- 
говиот политички светоглед, ка- 
ко и неговиот авторитет пред не- 
говр1те другари и Организацијата, 
чија што неуморна дејност е иа- 
сочена кон одбраната на слобо- 
дата и вистината за Македонија. 
Проникнат во духот на револуци- 
онерните пдеи, Гоце ce обидува 
на оваа немирна македонска поч- 
ва да ja определи линијата на 
борбата против османската вла- 
ст, барајхш слобода за сите обес- 
иравени и потиснати маси, без 
разлика Pia вера и народност.

Трагичната погибија на Гоце 
Делчев токму во цутот на него- 
вата младост и зрелост да ги ре- 
ализира своите планови за осло- 
бодување на својот напатен на- 
род, му го донесува ореолот на 
признанрш, почит и паметење. И 
не случајно тој станува легенда, 
симбол на храброст, гордост, не- 
покор и неиребол за идните ма- 
кедонски генерации, вткајувајќи 
и врежувајќи ce длабоко во свес- 
та на македонските народни ма- 
си. A колкава била широчината 
на Гоцевата мисла и дело може 
да ce види и од неговата длабо 
ко филозофска визија „јас го 
разбирам светот како единстве- 
но поле за културен натпревар 
меѓу народите“, чијшто одзвук 
во Македонија, на Балканот и по 
широко рша космополитска ди- 
мензија.
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Обработувајќи го Гоце Делчев 
од сите можни аспекти, Хр. Ан- 
донов — Полјански не пропуштил 
да го забележи и автентичниот 
одраз на делото на Делчев во 
македонското народно и уметнич- 
ко творештво. Бо овој моногра- 
фски приказ на дејноста на овој 
заслужен македонски син и три- 
бун среќаваме неколку народни 
песни како и определен број уме- 
тнички остварувања од македон- 
ски поети. Гоце Делчев го при- 
влекува вниманието и на голвхМ 
број прозаисти, ликовни уметнч- 
ци, музичари, претставувајќи не- 
исцрпен вруток за идни оствару- 
вања.

Ова мошне луксузно издание 
чијшто текст неизменично е про- 
следен со фотографии од живо- 
тот на овој великан, потоа фото- 
графии од членови на неговото 
семејство, видни македонски ре- 
волуционери и дејци, местата ка- 
де што Гоце ce школувал и учи- 
телствувал, разни револуционер-

ни чети, уметнички портрети, све- 
чени академии посветени на него- 
виот живот и дело, насловни стра- 
ници на книги, статии во весни- 
ците и списанијата што излегува- 
ле во земјата и во странство, 
имиња на улици, институции и 
сл., доволно даваат за право да 
заклучиме дека оваа фотомоно- 
графија може да го задоволи 
вкусот и на пошироката читател- 
ска публика. И кога на ова ќе 
го додадеме и фактот дека пого 
лемиот дел од фотографиите ce 
нови (бидејќи дел од нив ce об- 
јавени во шесттомното изда- 
ние за Гоце Делчев од истиот ав- 
тор), јасноста и елоквентноста на 
авторовиот стил; ползувањето на 
мошне богатите архивски мате- 
ријали, спомени, печат и др., ова 
фотомонографско издание претс- 
тавува значаен придонес за раз- 
војот на македонската историс- 
ка наука.

Благој СТОИЧОВСКИ

Христо АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ, ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ И МЕЃУ- 
НАРОДНАТА ЈАВНОСТ Мисла, Скопје (1985), 1—593

Во почетокот на 1985 година, 
во издание на реномираната из- 
давачка куќа „Мисла“ од Скоп- 
је, излезе од печат историогра- 
фската студија „Илинденското 
востание и меѓународната јав~ 
ност“ од д-р Христо Андонов— 
Полјанс1си, редовен професор на 
Филозофскиот факултет во Скоп- 
је. Всушност, овој монографски 
труд е јубилејно издание посве- 
тено на 80-годишнината од слав- 
ното македонското Илинденско 
востание.

Професорот д-р Христо Андо- 
нов—Полјански е еден од наје- 
минентните, најугледните и нај- 
продуктивните македонски исто- 
ричари, добитник на наградата 
АВНОЈ за 1983 година и автор на 
околу 500 библиографски едини- 
ци (монографии, студии, статии, 
прилози, критики, осврти, библио- 
графии и сл.), од кои 37 ce обја- 
вени во посебни книги. Негова- 
та најнова монографска студија, 
за која што станува збор, е пос- 
ветена на знаменитата за маке-
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