
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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донскиот народ илинденска голго- 
та, на овој ѕвезден револуционе- 
рен чин којшто исполнува една 
од најсветлите и најславните ст- 
раиици на македонското нацио- 
налноослободително движење. 
Тоа е период на првиот македон- 
ски Илинден, како што ќе забе- 
лежи Полјански во уводниот 
дел, којшто ќе го навести вто- 
риот Илинден, во новата достоин- 
ствена епоха.

Оваа монографија е прва и 
единствена од ваков вид во која- 
што за прв пат и на едно место 
е обработен одгласот и одразот 
на Илинденското востание сред 
балканската, европската и свет- 
ската јавност. Авторот, покрај ана- 
лизата, проследувањето и комен- 
тирањето на комплексниот пе- 
риод на востанието, на многу суп- 
тилен начин го презентира инте- 
ресот на меѓународната јавност 
за борбата на македонскиот на- 
род за своја сопствена национал- 
на и социјална слобода, како и 
поддршката што ja имал од неа, 
да истрае по тој долг и маченич- 
ки бд по маките. Ослободителна- 
та борба на Македонците е доче- 
кана со изрази на симпатии, под- 
дршка и солидарност. Таа при- 
донесе да ce организираат сред 
јавноста промакедонски акции и 
манифестации во полза на маке- 
донското дело. Оваа дејност на 
меѓународната јавност во време- 
то на Илинден од 1903 и no H e 

ro, одигра мошне значајна улога 
за афирмација на македонското 
прашање во интернационални раз- 
мери. Со оглед на фактот што 
овој аспект на Илинденското вос- 
тание во Македонија досега е 
мошне малку, делумно или мар- 
гинално обработуван, овој ана- 
литички и мошне сериозен труд

ќе пополни едиа голема празнипа 
којашто од поодамна ce чувству- 
ва во нашата историографија.

Од композициска гледна точка, 
по кусиот предговор, авторот из- 
вршил тематска распределба на 
најзначајните аспекти од истори- 
јата на Илинденското востание 
на две функционални целини.

Во првиот дел е даден прег- 
лед на текот на Илинденското 
востание, востанието и државно- 
правниот феномен на Македони- 
ја, дигшоматијата и востанието, 
одгласот на востанието, аспекти- 
те во афирмацијата на востание- 
то и неговото историско значење. 
Во овој дел авторот посебно ce 
задржува на Европа и Илинден- 
ското востание, ситуацијата во 
Македонија и Мирцтешките ре- 
форми, англиските дипломатски 
извештаи за текот на Илинден- 
ското востание во Битолскиот ре- 
волуционерен округ, како и на 
еден проект за автономија на 
Македонија од 1903 година. Ос- 
врнувајќи ce на ехото на воста- 
нието, авторот посебен акцент 
му дава на Илинденското воста- 
ние и неговиот одглас во меѓуна- 
родната јавност, одекот на вос- 
танието во Америка и Европа, 
одразот на Илинден сред југосло- 
венската јавност, Илинденското 
востание и британската работ- 
ничка класа и за односот на Up- 
Ha Гора спрема настаните во Ma
xe дониј a во 1903 година. Во под- 
главата „Аспекти на афирмација- 
та на востанието“ е отсликан од- 
разот на македонската илинденс- 
ка борба во странската уметнич- 
ка поезија, поетските одгласи за 
македонската илинденска борба 
во странската уметничка поези- 
ја, поетските одгласи за македон- 
ската илинденска борба низ за-
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писите на Терезина Јенкова, Илин- 
деиското востание и студентска- 
та младина, патописните белеш- 
ки на Р. Вион за македонските 
востаници, a поместен е и еден 
разговор за Македонија (Од сло- 
венечката иублицистика — 1904
година), како и едно „Поглавје од 
историјата на македонската ра- 
ja“ (Македонски работници во 
Словенија по Илинденското вос- 
тание).

Вторкот дел од ова репрезен- 
тативно издание ги содржи резул- 
татите од поновите истражувања 
што ги извршил авторот во на- 
шите и странските архиви и би- 
блиотеки. Всушност, овој дел е 
поделен на пет глави и повеќе 
подглави.

Во првата глава „Избор од 
документациј ата" ce презентира- 
ни најважните селектирани до 
кументи и акти за историјата на 
востанието и за односот на ме- 
ѓународната јавност кон него, со 
прилози како повици, прогласи, 
декларации, писма, соопштенија, 
Манифестот на Крушевската ре- 
публика од 3 август 1903 година 
и сл., коишто аргументирано ja 
опишуваат ситуацијата во Маке- 
донија во тоа време. Во сведош- 
твата за меѓународните аспекти 
ce дадени неколку мисионерски 
извештаи за востанието, Мирцс- 
тешката реформна програма, Све- 
доштвото на Задграничното прет- 
ставништво на Внатрешната ор- 
ганизација за учеството на Ро- 
ман Танешко во востанието, 27 
октомври 1903 година, Мисијата 
на „Македонскиот помошен ко- 
митет“, 26 март 1904 година и др.

Во втората глава „Акции на 
јавноста и резолуции од митинзи- 
те“ ce публикувани вкупно 32 ак- 
ции, резолуции, петиции и про-

ïecTH во кои ce истакнува раз- 
виеиата промакедонска актквност 
и афирмативните вредности на 
македонското илинденско револу- 
ционерно дело. Во целост ce об- 
јавени одбрани автентични доку- 
менти, резолуции, протести и 
слично, во превод на македонски 
јазик, што даваат јасна и пре- 
гледна слика за големиот одглас 
на Илинденската револуција над- 
вор од оваа балканска ветроме- 
тина, каде што од секогаш ce 
вкрстосувале интересите на Тур- 
ција, соседните балкански држа- 
ви и на големите сили.

Во третата глава „Од стран- 
скиот печат" ce поместени вкупно 
30 каииси што биле публикувани 
во тоа време во повеќе југословен- 
ски весници и списанија, к тоа: 
„Београдске новине“, „Трибина“ од 
Чикаго, „Вкенски весник", „Хр- 
ватско право“, „Нови Србобран“, 
загрепски „Обзор“, „Газета“ од 
Венеција, Глас Црногорца“, љуб- 
љансхси „Словенски народ“, „Рад- 
ничке новине“, новосадска „Зас- 
тава“, „Тајмс“, „Црвена Хрват- 
ска", стокхолмски „Дагенз Ми- 
хетер“, Социјалистичкиот „Аван- 
ти“, лондонскиот „Спектејтор", 
Лејбр Лидр“, трстјанската „Еди- 
ност", њујоршкиот „Ирвинг Пост“ 
и др. Кореспондентите на овие 
гласила главно ja опишувале вос- 
таничката активност во Македо- 
нија, односот на македонските 
востаници кон турската и албан- 
ската народност во Македонија, 
промакедонските митинзи одржу- 
вани во Белград, Крагуевац, Па- 
риз, Лондон и др. места, одржу- 
вани во полза на македонското 
дело, за собирањето помош за 
сиромашните во Македонија, за 
разгорот на востанието во Кру- 
шево и Клисура, за Македонците
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и Ермениците, за нерешеното ма- 
кедонско прашање и сл.

Четвртата глава „Од народно 
то и од уметничкото творештво“ 
е поделена на две подглави. Во 
првата подглава ce објавени 13 
народни песни кои за инспираци- 
ја го имале големиот илинденски 
чин и светилник, во кои ce вос- 
пева нескршливиот дух и непо- 
кор на овој мал народ на ова 
мало парче земја и неговата не~ 
поколеблива желба за национал- 
на слобода и независност. Во вто 
рата подглава „Од уметничкото 
творештво, 1903—1904 година“ пуб- 
ликувани ce уметничките творби 
на следниве автори: Пеју К. Ја- 
воров, „Македонска песна" и „Бе- 
галци“, Никола Киров Мајски, 
„Илинден“ и „Питу Гули“, Наш- 
ко Лози, Од „писокот на Кру- 
шевчани“, 1903, Вешчиј Олег, „Ма- 
кедонски солзи“, Миле Јовичиќ, 
„На Македонија“, Монтагју Ло- 
макс, „Македонија, 1903“, Џон 
Оксенхам, „Македонија“, Јарослав 
М. Петербок, „Молба на Макс- 
донците“, Наум К. Тахов, „Ма- 
кедонска солза — Што ми е ми- 
ло и драго“ и Антон Ашкерц, 
„Македонски востаник" и „На 
Македонската земја“. Во си- 
те овие тринаесет песни творците 
ja опеале несносната положба на 
македонскиот народ под стегите 
на турскиот зулум во времето 
кога турската тиранија ce стре- 
А1ела да ги скрши тенките ласта- 
ри на веќе осознаеното македон- 
ско национално битиеГ

Во петтата глава „Хронологи- 
ја“ е даден осврт на хронологи- 
јата на настаните од 1903 до 1906 
година, за секој месец и година 
поединечно, пгго овозможува хро- 
нолошки и за кусо време да ce 
проследат сите позначајни наста-

ни, дејци и збиднувања во посо- 
чениот период.

Во многу богатата, обемна и 
исцрпна библиографија, во изво- 
рите ce наведени необјавените ар- 
хивски материјали до кои авто- 
рот дошол истражувајќи во стран- 
ските и домашните архиви и би- 
блиотеки, необјавени и објавени 
дипломатски документи и други 
изворни материјали, спомени, па- 
тописи, сведоштва на современи- 
ци, печатот, библиографиите, a 
литературата која е мошне обем- 
на ce наведени историите на 
Илинденското востание и на ма- 
кедонското националноослободи- 
телно движење, студии и прило- 
зи за особеностите на Илинден- 
ското востание, студии и прило- 
зи за дипломатските аспекти на 
Илинденското востание и за ис- 
торијата на македонското праша- 
ње и студии и прилози за меѓу- 
народните аспекти на Илинден- 
ската епопеја.

Кстражувачите и трудбеници- 
те на ова поле, не можат a да 
не го забележат фактот што Хри- 
сто Андонов—Полјански, како рет- 
ко кој друг кај нас, наведува 
обемна граѓа од домашно и од 
стракско потекло и со својата 
филигранска прецизност успеал 
да регистрира и консултира ре- 
чиси cè што е објавено за овој 
настан во нашата историограф- 
ска, книжевна и уметничка про- 
дукција. Таа димензија на ова 
дело A iy  дава за право да ce на- 
реди во публикациите од трајна 
вредност што претставува најви- 
соко научно остварување и до- 
стрел, не само во нашата исто 
р и с к а  н а у к а ,  т у к у  и  в о  н а у ч н а -  

та мисла воопшто.
Потоа доаѓаат коментарите, 

скратениците, индексот и илустра-
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циите коишто ги има вкупно 76. 
Овде за прв пат ce објавуваат 
и повеќе илустрации од домаш- 
но и странско потекло, и тоа: 
извештаи, повици, насловни стра- 
ници на весници и списанија, ре- 
золуции од митинзи, повици за 
митинзи, факсимили од песни по- 
светени на Илинден во оригинал, 
борци од илинденската епопеја, a 
дадени ce и фотоси од Прохор 
Пчински — Вториот македонски 
Илинден, симболот на слободата, 
споменикот „Македониум“ во Кру- 
шево и др.

Од материјалите и изворите со 
кои ce служел авторот при из~ 
готвувањето на овој вредносен 
труд за нашето историско мина- 
то, како и неговите лични по 
ставки до кои дошол во своите 
долгогодишни истражувања во 
оваа област во странство и во зем- 
јата, критичкиот однос, како и 
аиликацијата на новите факти, 
овозможуваат да заклучиме дека 
споменатата студија на проф. д-р 
Христо Андонов—Полјански прет- 
ставува оригинален научен труд 
и стојносен прилог за историо- 
графијата и за современата науч- 
на мисла во целина. Богатиот, 
сочен и содржаен стил како и 
елоквентноста во опишувањето на 
проблематиката за која станува

збор, со оригиналните и самостој- 
ни заклучоци, раритетната анали- 
тичност во експликацијата на ог- 
ромниот број сознанија и факти, 
и интердисциплииарниот пристап 
во обработувањето на овој најзна- 
чаен миг од поновата македон- 
ска историја, афирмативно ja на- 
метнуваат констатацијата дека 
пред нас ce наоѓа еден капитален 
труд со високи стојносни вред- 
ности кој безрезервно ќе го сврти 
вниманието не само на научните, 
културните и јавните работници, 
туку и на пошироката читателска 
публика. Впрочем, печатот, радио- 
то и телевизијата посветувајќи и 
широк публицитет и оддавајќи и 
го достојното внимание и призна- 
телност на монографијата веднаш 
по нејзиното излегување од печат 
го потврдуваат значењето и ин- 
тересот што го предизвика овој 
труд сред целата наша јавиост.

И на крајот, мошне успешно- 
то ликовко обликување на оваа 
публикација во тврд повез, вкус- 
но одбраната боја и букви, доб- 
рршт распоред на материјалот, со 
прописните белини и квалитетна- 
та хартија, уште еднаш ги пот- 
врдуваат квалитетите на скопско- 
то книгоиздателство „Мисла“.

Благој СТОИЧОВСКК

Ристо КАНТАРЏИЕВ, МАКЕДОНСКОТО ОРЕРОДБЕНСКО УЧИЛИШ1Е, 
НИО „Студентски збор“; Скопје 1985 година

Неодамна во издание на изда- 
вачката куќа „Студентски збор“ 
ce појави второто, дополнето из- 
дание на книгата, „МАКЕДОНСКО- 
ТО ПРЕРОДБЕНСКО УЧИЛИШ- 
TE“ од нашиот познат научен ра- 
ботник во областа на историјата

на школството и педагошката 
мисла проф. д-р Ристо Кантар- 
џиев. Второто издание на книга- 
та несомнено, ќе пополни, една 
празнина која ce чувствуваше по- 
ради исцрпеноста на првото изда- 
ние,
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