
научни трудови значеа ширење 
на вистината за историското ми- 
нато на македонскиот народ. Пу- 
бликувањето на едно место на не- 
говите бројни трудови, кои зафа- 
ќаат околу три и пол илјади стра
ницу претставува за сите заинте- 
ресирани нова можност да ш 
спознаат објективните историски 
процеси, настани и афирмација 
на македонската нација, но ед- 
новремено и со настојувањата за 
искривување на историската вис- 
тина, фалсификувањето на исто- 
риографијата и присвојувањето 
на историјата на македонскиот 
народ.

Посебна вредност и значење 
„Одбраните дела" на проф. д-р 
Данчо Зографски имаат и поради 
тоа што сите негови истражува- 
ња се потпираат врз богата и 
солвдна архивска документација, 
бројни официјални акти, статис- 
тички публикации и исцрпана ли

тература. Покрај опстојните ист- 
ражувања во соодветните фондо- 
ви при архивите во земјата, ис- 
црпни истражувања тој вршел и 
во архивите во Виена, Бон, Пот
сдам и Лондон.

Со отпечатувањето на „Одбра
ните дела" на проф. д-р Данчо 
Зографски, меѓу кои повеќе сту
дии беа исцрпени и покрај тоа 
што доживеаја повеќе изданија, 
македонската историографу а и 
научна мисла збогатена е со еден 
научен опус кој што се наоѓа на 
самиот врв на научните и твореч- 
ките постигнувања на нашата на
ука, додека нивниот автор, проф. 
д-р Данчо Зографски, го нареду- 
ваат меѓу најкомплетните и нај  ̂
компетентните истражувачи на 
историското минато на македон
скиот народ и меѓу класиците на 
македонската историографија.

Ристо ХРИСТОВ

УДК. 323.1: 329.733 +  325.83 +  949.717.06 „1904/1908" (049.3)

Манол Пандевски, МАКЕДОНСКОГО ОСЛОБОДИТЕЛНО ДЕЛО ВО XIX  
И XX ВЕК, I—IV, Мисла, Скопје, 1987

Продолжувајќи ja зацртаната 
програма за објавување на капи- 
тални дела од македонската исто
риографу а, угледното скопско 
книгоиздателство „Мисла", во по- 
четокот на 1987 година, ги публи- 
кува „Избраните дела" на еден 
од најдобрите и најтемелните ма
кедонски историчари, акад. Ма
нол Пандевски, во пет книги.

Македонското облободително 
дело во X IX  и XX век всушност 
е суштествената карактеристика 
и творечката ангажираност на 
акад. Манол Пандевски, почну- 
вајќи од почетоците на минатиот 
век, па cè до нашата современост, 
обработувајќи ги на мошне сту- 
диозен начин сите епохи, периода 
и значајни настани во нив. Во 
овој временски опфат, авторот 
обработал есенцијални проблеми 
и прашања од националната ис- 
торија на македонскиот народ, (и 
не само тоа), следејќи ги во еден 
континуиран од сите процеси, на
стани и дејци во нив.

Првиот том од петтомникот ja

17 Исторуа

содржи монографската студија 
„Националното прашање во ма
кедонското ослободително движе
ние (1893—1903)". Во овој значаен 
труд авторот врши паралелно сле- 
дење на две основни компонента, 
и тоа: 1. Национално-конститу- 
тивните процеси, оживотворувани 
низ борбата за единство на ма
кедонскиот народ како нација во 
формирање; и 2. Заемните одно- 
си помеѓу македонското ослобо
дително движенье и народносни- 
те групации во тогашна Македо- 
нија. Овој тренд авторот продол- 
жува да го следи системно и кон- 
тинуирано навлегувајќи длабоко 
во порите на мошне сложеното 
македонско прашање и изнесувај- 
ќи на виделина значајни и нови 
резултати за тој мошне круциja- 
лен период кога турската тира
н у  а cè уште ги кршеше кревки- 
те фиданки на веке осознаеното 
македонско национално бите.

Илинденскиот револуционерен 
чин, без сомнение, претставува 
светол настан од енормно значе-
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ње за поновата историја на ма- 
кедонскиот народ, наЈЗначаен чип 
на македонската националноосло- 
бодителна борба од крајот на 
X iX  и почетокот на XX век. Toa 
предизвикало вонредно силен од- 
глас и одраз сред балканската, 
европската јавност и пошироко. 
Востанието силно одекнало Kaj 
бројни општествени слоеви поли- 
тички кругови. На една в аква 
суштествена и благородна тема, 
М. Нандевски нецело му го посве- 
тува вториот том. Во овој моно
графски труд, авторот го заста- 
пува интегралното македонско 
гледиште за овие настани, пот- 
крепено со богата документарна 
и аналитичка граѓа. Неговиот при- 
стап е вредносен показ на сери- 
озна методолошка подготовка, 
трудејќе се и успевајќи да нав- 
лезе во суштината на темата и 
проблемот. Со оглед на фактот 
што оваа тема претставува мош
не сложен проблем, авторот се 
зафатил со неминовноста да рас
чисти и да разјасни мошне замр- 
сени прашања за карактерот на 
востанието, неговите иницијатори, 
опоненти и носители, за страте- 
гијата, итн.

Во третиот том е поместен 
монографскиот труд „Внатрешна- 
та македонска револуционерна 
организација и неоврховизмот 
(1904—1908)“ . Ова дело, според ав
торот, претставува потрага по 
причините за привременото по- 
тиснување на македонскиот на
ционален и политички фактор од 
сложената балканска политичка 
сцена на почетокот од дваесет- 
тиот век. Своето внимание тој ќе 
го насочи, во прв ред, кон от- 
кривањето на деструктивните си- 
ли (антимакедонски), кои, за жал, 
се развиваа и во пазувите на са- 
мото револуционерно ослободи- 
телно движење на македонскиот 
народ. Ова беше, сеедно, и при- 
чината што по распаѓањето на 
Отоманската империја во текот 
на Балканските војни не се кон- 
ституира македонска држава на 
Балканот. Во монографијата ста- 
нува збор и за појавата и карак
терот на врховизмот, се дава 
преглед на положбата на ВМРО 
по Илинденското востание (1904 
—1905), се врши анализа на нео

врховизмот во периодот по Рил- 
скиот конгрес, со поместување на 
посебни поглавЈа за дваЈцата иде- 
олози на неоврховизмот: Борис 
Сарафов и Аристо Матов, а низ 
t o j  континуитет се проследува и 
расцепот во ВМРО како дело на 
неоврховизмот.

Како продолжине на пробле- 
матиката од третата книга прет
ставува четвртиот том во кој е 
поместен трудот „Политичките 
организации во Македонија“. Тоа 
е тн. период на Младотурското 
владеење што претставува пре- 
евртница во општествениот и ис- 
торискиот развиток на македон
скиот народ. Авторот, во предго- 
ворот, ќе нагласи дека овој пе
риод досега бил обработуван са
мо парцијално и некомплетно, па 
оттука и потребата од еден понов 
студиозен пристал кон пробле
мот кој наложува разјаснување 
на политичките асоцијации кои 
настанале во условите по побе- 
дата на уставно-парламентарниот 
режим во Турција. Во поната- 
мошниот контекст се проследу- 
ваат легалните политички пројави 
на македонското граѓанство од 
последните две години на тур- 
ското владеење во МакедониЈа. 
Според тоа, овој монографски 
труд фрла сноп светлина врз ед- 
но значај но поглавје од политич- 
ката историја на Македонија, кое 
подоцна ќе се рефлектира низ 
поел ожени противречности. Во 
рамките на своите истражувања 
авторот ja проследува појавата 
на новите општествени инситуции 
и разјаснување на настани. Ста- 
нува збор и за надворешните 
пропагандни инфилтрации на ма
кедонска почва, четничко-терорис- 
тичките акции и организации на 
Бугарија, Грција и Србија, потоа 
проблемот на мухаџирското досе- 
лување, на трговијата со Маке
донии а, и др.

Со „Пројави, релации, ликови“ 
е озаглавен петтиот и последниот 
том од избраните дела на д-р 
Манол Пандевски. Всупшост, тој 
претставува зборник од помали 
прилози по обем кои обработу- 
ваат проблеми од специфичен ин
терес, што впрочем е и битна 
компонента во волуминозниот 
опус на Манол Пандевски. Овде
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тој поместува одбрани статии за 
положбата на Македонија во Ос- 
манската империја кон крајот на 
X IX  и почетокот на XX век, уче- 
ството на Македонците во ору- 
жените борби на бугарскиот на
род во 60-тите и 70-тите години 
на X IX  век, Кресненското воста- 
ние од 1878—79, Македонија во 
меѓународните спогодби и дого
вори за времето на Источната 
криза, Прилози за Годе Делчев, 
Рилскиот конкрес, Прилози за 
Јане Сандански, Димо Хаџи Ди- 
мов, Димитар Влахов, Прилози 
кон прашањето за Лениновите 
гледања на младотурската рево- 
луција и балканските војни, итн.

Сите прилози во ова капитал- 
но издание се базирани врз бо

гата архивска и друга докумен- 
тација од домашно и странско 
потекло, со апликација на нови- 
те факти, пишувани на еден ело- 
квентен и јасен стил со концизна 
мисла, пополнувајќи една голема 
празнина во младата македонска 
историографска наука, нё наведу- 
ваат на заклучокот дека „Избра
ните дела" на акад. Манол Пан- 
девски во пет тома претставуваат 
неодминлив извор за секој проу- 
чувач на посочениот период и 
мошне значаен придонес за на- 
шата историографија, за совре- 
мената научна мисла, како и за 
поширок круг на читатели.

Благој СТОИЧОВСКИ

УДК 949.717.06:32.019.5 (100) (093.2) (049.3)

Христо Андонов-Полј ански, ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИНЕ И 
МЕЃУНАРОДНАТА ЈАВНОСТ, Мисла, Скопје 1985

Во 1985 г. во издание на ре- 
номираната издавачка куќа „Мис
ла" од Скопје, излезе од печат 
книгата „Илинденското востание 
и меѓународната јавност" од д-р 
Христо Андонов-Полј ански, про- 
фесор на Филозофскиот факултет 
во Скопје, Всушност, овој моно
графски труд е ј убил ej но издание 
кое се објавува по повод 80-го- 
дишнината од славното Илинден- 
ско востание во Македонии а.

Христо Андонов-Пол ј ански е 
еден од највидните и нај продук
тивнее македонски историчари, 
добитник на наградата АВНОЈ за 
1983 година, и автор на околу 500 
библиографски единици (моногра
фии, студии, статии, прилози, кри
тики, прикази, осврти, библиогра
фии и сл.), од кои 37 се објавени 
во посебни книги. Последнава мо- 
нографска студија, за ко ja ста- 
нува збор, е посветена на знаме- 
нитата за македонскиот народ 
илинденска голгота, на оној звёз
ден револуционерен чин кој ис- 
полнува една од нај светлите стра- 
ници од историјата на македон- 
ското националноослободително 
движење. Тоа е период;от на пр- 
виот македонски Илинден, како 
што ќе забележи авторот во увод-

ниот дел, кој ќе го навести вто- 
риот Илинден во новата достоин- 
ствена епоха.

Во оваа монографија првпат 
и на едно место е обработен од- 
гласот и одразот на Илинденско
то востание сред балканската, ев- 
ропската и светската јавност.

По кусиот предговор, авторот 
извршил тематска распределба, 
од композициска гледна точка, 
на најзначајните аспекти од исто- 
ријата на Илинденското востание 
на две функционални целйни.

Во првиот дел е даден прег- 
лед на текот на Илинденското 
востание, востанието и државно- 
правниот феномен на Македони- 
ја, дипломатијата и востанието, 
одгласот на востанието, аспекти- 
те во афирмацијата на востани
ето и неговото историско значе
ние. Во овој дел авторот досебно 
се задржува на Европа и Илин
денското востание, ситуадијата во 
Македонија и Мирцштеппште ре- 
форми, англиските дипломатски 
извештаи за текот на Илинден
ското востание во Битолскиот ре
волуционерен округ, како и на 
еден проект за автономија на Ма
кедонка од 1903 година. Пишу- 
вајќи за ехото на востанието, ав
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