
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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торот посебен акцент му дава на 
Илинденското востание и меѓуна- 
родната јавност, одгласот на 
Илинденското востание во Аме
рика и Европа, одгласот на Илин
денското востание сред југосло- 
венските народи и народности, 
Илинденското востание и британ- 
ската работничка класа и за од- 
носот на Црна Гора спрема наста- 
ните во Македонија во 1903 го
дина. Во подглавата „Аспекта на 
афирмацијата на востанието" е 
отсликан одразот на македонска- 
та илинденска борба во странска- 
та уметничка поезија, поетските 
одгласи за македонската илинден
ска борба, низ Записките на Те
резина Јенкова, Илинденското 
востание и студентската младина, 
патописните белешки на Р. Вион 
за македонските востаници, а по- 
местен е и еден разговор за Ма
кедония (Од словенечката публи
цистика — 1904 година, како и 
едно „Поглавје од историјата на 
македонската раја" (Македонски 
работници во Словенија по Илин
денското востание).

Вториот дел од ова мошне 
репрезентативно издание та содр- 
жи резултатите од поновите ист- 
ражувања на овој дел од нашата 
понова историја што та извршил 
авторот во пашите и странските 
архиви и библиотеки. Всушност, 
овој дел е поделен на пет глави 
и повеќе подглави.

Во првата глава „Избор од 
документации ата" се презентира- 
ни најважните документи и акти 
за историјата на востанието и 
за односот на меѓународната јав- 
ност кон него, со прилози како 
повици, прогласи, декларации, 
писма, соопштенија, Манифестот 
на Крушевската република од 3 
август 1903 година и сл., кои мош
не агрументирано ja опишуваат 
ситуацијата во Македонија во 
тоа време. Во сведоштвата за ме- 
ѓународните аспекта се дадени 
неколку мисионерски извештаи 
за востанието, Мирцштешката 
програма за реформи, Сведоштво- 
то на Задграничното претставни- 
штво на Внатрешната организа- 
ција за учеството на Роман Та- 
пешко во востанието, 27 октом- 
ври 1903 година, Мисијата на „Ма-

кедонскиот помошен комитет", 26 
март 1904 година и др.

Во втората глава „Акции на 
јавноста и резолуции од митин- 
зите“ се поместени вкупно 32 ак
ции, резолуции, петиции и про
тести во кои се истсцснува мошне 
развиената промакедонска актив- 
ност и афирмативните вредности 
на македонското илинденско ре- 
волуционерно дело.

Во третата глава „Од стран- 
скиот печат" се презентирани 
вкупно 30 написи во повеќе ју- 
гословенски и странски весници, 
и тоа: „Београдске новине", „Три- 
бина" од Чикаго, „Виенски вес- 
ник", „Хрватско право", „Нови 
Србобран", загребски „Обзор", 
„Газета" од Венеција, „Глас Цр- 
ногорца", љубљански „Словенски 
народ", „Радничке новине", ново- 
садска „Застава", „Тајмс", „Црве- 
на Хрватска", стокхолмски „Да- 
генс Нихетер", социјалистичкиот 
„Аванти", „лондонскиот „Спектеј- 
тор", „Лејбр Лидр", трстјанската 
„Единост", њујоршкиот „Ирвинг 
Пост" и др. Кореспондентите на 
овие весници, главно, ja отслику- 
вале востаничката активност во 
Македонија, односот на македон
ските востаници кон турската и 
албанската народност во Македо- 
нија, промакедонските митинзи 
одржувани во Белград, Крагуе- 
вац, Париз, Лондон и други мес
та, одржувани во полза на маке
донското дело, за собирањето по
моги за сиромашните во Маке
донии, за разгорот на востанието 
во Крушево и Клисура, за IVU 
донците и Ерменците, за маке
донското прашењ и сл.

Четвртата глава „Од народно- 
то и од уметничкото творештво" 
е поделена на две подглави. Во 
првата подглава се објавени 13 
народни песни тесно сврзани со 
Илинденската револуција, во кои 
се воспева нескршливиот дух и 
непокор на овој мал народ и не- 
говата непоколеблива желба за 
независност и слобода. Во вто
рата подглава „Од уметничкото 
творештво, 1903—1904 година", пу- 
бликувани се песните на следни- 
те автори: Пеју К. Јаворов, „Ма
кедонски песни" и „Бегалци"; Ни
кола Киров Мајски, „Илинден" и

260



„Питу Гули"; Нашко Лози, Од 
„Писокот на крушевчани", 1903; 
Вешчиј Олег, „Македонски сол- 
зи"; Миле Јовичиќ, „На Македо
нка"; Монтагју Ломакс, „Маке- 
донија, 1903“ ; Џон Оксенхам, „Ма
кедонка"; Јарослав М. Петрбок, 
„ Mo лба на Македонците" ; Наум 
К. Тахов, „Македонска солза. — 
Што ми е мило мамо и драго" 
и Антон Ашкерц, „Македонски во- 
станик" и „На Македонската зем- 
ja". Во сите овие тринаесет песни 
е опеана несносната положба на 
македонскиот народ под стегите 
на турскиот зулум во времето ко- 
га турската тиранија ги кршеше 
тенките ластари на веке осознае- 
ното македонско национално би- 
тие.

Во петтата глава „Хронологи- 
ja" е даден осврт на хронологи- 
јата на настаните од 1903 до 1906 
година, за секој месец и година 
поединечно, што овозможува да 
се проследат сите позначајни нас- 
тани и збиднувања во посочени- 
от период.

Во мошне обемната библиогра- 
фија, во изворите се наведени 
необјавените архивски материја- 
ли од домашно и од странско 
потекло, објавените дипломатски 
документа и други изворни мате
ри] али, спомени, патописи, све- 
доштва на современици, печатот, 
библиографиите, а во литература- 
та ко ja е мошне обемна се наве
дени историите на Илинденското 
востание и на македонското на
ционално ослободително движе
нье, студии и прилози за особе- 
ностите на Илинденското воста
ние, студии и прилози за дипло- 
матските аспекти на Илинденско
то востание и за историјата на 
македонското прашанье и студии

и прилози за меѓународните ас
пекти на Илинденското востание.

Потоа доаѓаат коментарите, 
скратениците, индексот и илуст- 
рациите што ги има вкупно 76. 
Овде првпат се објавуваат и по- 
веќе илустрации од домашно и 
од странско потекло, и тоа: из- 
вештаи, повици, насловни страни- 
ци на весници и списанија, резо- 
луции од митинзи, повици за ми- 
тинзи, факсимили од песни пос- 
ветени на Илинден во оригинал, 
борци од илинденската епопеја, 
а дадени се и фотоси од Прохор 
Пчински — Вториот Илинден, 
симболот на слободата, спомени- 
кот „Македониум" во Крушево и
др.

Од материјалите со кои се слу- 
жел авторот при изготвуваньето 
на ова мошне репрезентативно 
издание, како и неговите лични 
поставки до кои дошол во сво- 
ите долгогодишни истражувања 
во оваа облает во земј&га и во 
странство, критичкиот однос, ка
ко и апликацијата на новите фак
та, ни овозможуваат да заклучи- 
ме дека спомнатата студи ja 'на 
проф. д-р Христо Андонов-Полјан- 
ски претставува оригинален на
учен труд кој претставува мошне 
значаен прилог за историографи- 
јата и за современата научна 
мисла во целина. Богатиот, сочен 
и содржаен стал во опишување- 
то на проблематиката за која ста- 
нува збор, со оригиналните и са- 
мостојните заклучоци, афирма- 
тивно ja наметнуваат констатаци- 
јата дека пред нас се наоѓа еден 
мошне значаен труд кој ќе го 
еврти вниманието не само на на- 
учната јавност, туку и на поши- 
рок круг читатели.

Благој СТОИЧОВСКИ

УДК 327.32.009.5 (497.00: 497.07) (090) (049.3)

Д-р Глигор Тодоровски: ПРИЛОЗИ ЗА СРПСКО-МАКЕДОНСКИТЕ 
ОДНОСИ ВО МИНАТОТО, Студентски збор, Скопје 1987, 582

Пред нас е уште едно дело на 
Д-р Глигор Тодоровски кое ги 
третира српско-македонските од- 
носи во минатото. Во овој труд, 
како што вели авторот во пред- 
говорот, извршена е синтеза на

„вкупно 27 прилози, од кои 14 се 
статии, 12 се документи, а еден 
прилог е библиографија" и кои 
порано биле објавувани во науч- 
ни списанија.
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