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МИЛОРАД МАРКОВИН: РАТНИ ДНЕВНИЦИ 1912—1918. Београд 1977

Југословенската историографи- 
ja  се збогати со уште едно инте
ресно и корисно дело: со ори» 
гиналните дневници од Балкано 
ките и Првата светска војна на 
прогресивниот српски учител од 
Космајското село Поповиќи, Ми» 
лорад Маркович. Од 266 страны» 
ци текст 28 страницы од овие 
дневници се однесуваат на извои- 
редно инструктивниот увод, по» 
тоа 8 фотокопирани страницы од 
ракописот на самиот дневник и 
8 слики од времето на Првата 
светска војна, како и 1 слика 
на самиот автор.

Во инструктивниот увод при- 
релувачот на книгата ни дава 
кратки биографски податоци за 
Милорад Маркович, неговото се
ло Поповиќи во кое се родил 
1887 година, потоа за неговото дви- 
ж ен л во службата, за неговите 
социјалистички погледи и за него
вото учество на Вуковарскиот 
конгрес 1920 год. како делегат. 
Прирелувачот ja истакнува осо- 
бено големата заслуга на Марко» 
виќ во општинските избори од 
1920 година кога во неговото ро» 
дно место Поповиќи комунистиге 
ja зеле општината во свои раце. 
Притисоците на полициските влас
ти со преместување од неговото 
родно село по Обзнаната не успе- 
але да го поколебаат Маркови

ча во неговата идеологи ja, би
де јќи тој и понатаму останал ак
тивен во учителската прогресив- 
на задруга „Вук КарациЧ", во 
Народниот универзитет и вооп- 
што во културно-забавниот жи
вот на неговиот крај. Моби- 
лизиран во Втората светска вој- 
на Марковиќ бил заробей и ос
танал во заробеништво во Герма
нн ja до крајот на Втората свет
ска војна. Тешкиот живот во за
робеништво во Германија оставил 
трата во неговиот трет дневник 
од логорот за кого приредувачог 
дава кратки изводи во својот 
увод. Маркович умрел 1967 го
дина.

Драгоцени се неговите пода
тоци што ни ги оставил во сво» 
ите дневници водени ден низ ден 
во Балканските и Првата светска 
војна. Мобилизиран како војник 
на III батерија на Моравско-бр- 
дскиот полк во Балканските вој- 
ни, а потоа како резервен капе- 
тан II класа во Првата светска 
војна, Маркович со голема љу- 
бов и прецизност ги регистирал 
сите згоди и незгоди во текот 
на војните во местата каде што 
со свој от вод се движел. Днев- 
никот го почнал на 26 септем- 
ври 1912 год. и го завршил на 
28 неомеври 1918 година.
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Борејќи се против турските 
војски во Првата и Втората бал- 
канска во]на, а потоа против 
австро-германските и бугарските 
војски во Првата светска војна, 
Марковиќ се нашол во првите 
борбени линии на фронтот во 
Македонија, борејќи се кај Кра- 
тово, Штип, Кочани, Струмица, 
Кавадарци, Прилеп, Велес, Ско- 
пје, Маврово и др. места во Ма
кедонка. Макар со кратки збо- 
рови тој се осврыува во своите 
дневници на приликите и луѓето 
во Македонија, на постапките и 
односите на српските власти коп 
Македонците и Турците. Посте- 
пено тој се запознава со Маке
донците и во прво време забеле- 
жува дека „има Срби што сла- 
ват слава, велат дека се Срби, 
имаат цркви и поп кој служи сло- 
венска служба, но ни тие ни нив- 
ниот поп не знаат ни еден збор 
српски" (стр. 61), додека подоц- 
на Македонците ќе ги нарекува 
со нивното вистинско име Макс- 
донци. Како чесен и објективен 
човек тој се згрозува над грубо- 
то пљачкање на своите војски и 
низ зборовите на една засешата 
македонска жена од Овче Поле 
ќе то изрази нејзиното незадо- 
волство со овие зборови: „Зар, 
брате, ние толку многу се раду- 
ваме да дојдете, а вие пљачка- 
те" (233 стр.) И навистина на 
многу места во својот дневник 
Марковиќ Ќе забележи дека во 
градовите и селата на Македо- 
нија српските војски биле со ра- 
дост пречекувани и сместуванп 
по куќите. При задржувањето во 
Струмица, во станот на една учи- 
телка, Марковиќ имал можност 
да се запознае подетално, од учи- 
телката, со влијанието на бугар- 
ската пропаганда врз македои-

ската интелигенција. „Таа вели 
дека во училшптето ги учат да 
зборуваат поинаку отколку што 
зборуваат дома. Мајчиниот говор 
е „прост“. Иако е тој поразбир- 
лив со него не се служи интелн- 
генцијата и оној што сака да би
де „поотмен“. „Бугарската пропа
ганда далеку отшила“, констати- 
ра Марковиќ, „синовите се сра- 
муваат од мајчиниот јазик", учат 
да зборуваат на тој „отмен бу- 
гарски јазик" (55 стр.). Меѓутоа 
ваквото гледање не го сопира 
во понатамошните страници да 
констатира, откако е воспоставена 
власта на српската буржоазија 
во Македшшја, дека „Тешко на 
овој овдешен народ. На секаков 
начин се обира. И преку порезите 
и прирезите, и преку доброволни- 
те прилози за Црвен крст и на
родна одбрана, од што добрата 
половина оди во цебот на собира- 
чите, прирезниците и останатите 
власти. Ваму е . дојден најлоши- 
от чиновнички олош. Тие прават 
со оваа земја исто како и Шпан- 
ците некогаш со Америка. Во бе- 
сценица купуваат и земаат земја 
под кирија“ {стр. 95).

Дневникот за Балканските вој- 
ни Марковиќ го водел до 11 ав
густ 1913 година од кога се демо- 
билизирал. Меѓутоа не поминала 
ни една полна година од демо- 
билизацијата кога избувнала Пр- 
вата светска војна и Марковик 
повторно бил мобилизиран во неа. 
Toj продолжил да го води сво- 
јот дневник, полнејќи го ово] 
пат со уште побогати податоци 
поради четиригодишното траење 
на Првата светска војна и уште 
покрвавите борби и настани од 
пошироки размери. Движејќи се 
со својата батерија пак во први
те борбени линии на терените на
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Мачва во Србија за да се префр- 
ли по кратко време пак на тере- 
нот на Македонија, Марковиќ го 
опишува со големи детали и из- 
вонредно сутеетивно повлекување- 
то на српските војски низ Алба- 
нија, потоа преминот на островот 
Крф, пак повторного враќање во 
Македонија на Солунскиот фронт 
и заземањето на Битола 1916 го
дина, па долготрајните денови во 
рововите на македонскиот фронт, 
неговиот пробив во септември 191Ѕ 
година како и брзото гонење на 
непријателските војски од пла- 
нинските предели на Мариово се 
до рамнините на Банат во Теми- 
швар и Нови Арад. Се демоби- 
лизирал на 28 ноември 1918 год. 
и со тој датум го завршува сво- 
јот дневник за Првата светска 
војна.

Незаборавни се во овој днев
ник страниците во кои е овеко- 
вечена епопејата на српскиот воз
ник при неговото повлекување 
низ Албанија во зимата 1915 го
дина под товарот на постојаните 
борби не само против качачки- 
ти банди и нивните уцени, туку 
и против гладот и болестите што 
ги следеле вој ските во повлекува- 
њето. Неговото второ видување 
со Македонија на Солунскиот 
фронт и подолго задржување во 
неа му дале можност подобро да 
го запознае населението во Јуж- 
на Македонија и да го именува 
со неговото вистинско име. Така, 
наоѓајќи се во Воден ќе рече 
во својот дневник дека е „тој убав 
град и дека сите негови жители 
се наречуваат Македонии" (146 
стр.). Марковиќ успеал за кусо 
време да проникне во душата на 
македонскиот човек и да го 
сожали за неговата несреќна суд- 
бина щто му ja донесле војните.

На пример, иаоѓајки се на пла- 
нинскиот терен при завојот на 
реката Црна, Марковиќ во сво- 
јот дневник ќе запише дека п о 
лнот овој завој на Црна Река и 
преку неа кон Вардар е брдовит. 
И сите брда се голи. Многу мал
ку шума и ма . . .  a земјата поена, 
црвеница. И необработена или 
лошо обработена. Селаните — 
клета сиромаштија. Нешто го 
одвлечкале Бугарите, нешто се 
враќаат cera во своите села. Но 
ќе на]дат само куќишта, бидејќи 
постојано се граба од нив. Сто- 
ката не добива доволно храна, 
па од селата се изнесува cè што 
ке се најде во нив. Дрва никаде 
— па куќите се расигп/ваат за 
оган. Грешен свет. Го ослободу- 
ваа и Бугарите и ние, така што 
cera е слободен и од најнеопход- 
ните потреби..."  (стр. 174).

Пљачкањата што се постојан 
придружник на секоја војна осо- 
бено многу се засилиле при кра- 
јот на Првата светска војна. Бу- 
гарските војски по пробивот на 
Солунскиот фронт при своето от- 
стапување се вдале на необуздано 
пљачкање низ Македонија не са
мо над турското население, туку 
и над македонското во Овче По
ле. Марковиќ забележал во сво- 
јот дневник дека „Оние што не 
побешале со Бугарите, тие не до- 
чекаа скоро премрени од страв. 
Без збор гледаа како ги пљачкаат 
војниците до гола кожа. Само 
едно сакаа: да им остане живо- 
тот" (233 стр.). Но кога во гоне- 
њето на непријателските војски 
на север од Куманово српските 
војски ќе навлезат на територии- 
те на вистинска Србија, тогаш 
Марковиќ ќе запише во својот 
дневник дека кога стапил кај 
Ристовац на својата српска земја,
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сосема поинаку се чувствувал. 
Пречеците со цвеќиња, венци и 
говори што отсуствувале по па- 
тот низ Македонија во време на 
Првата светска војна, ќе го на- 
тераат Марковиќ да ja направи 
во својот дневншс оваа конста- 
тација: „Два дена веќе како при- 
маме само по половина леб, но 
врвиме низ својата земја и нема 
повеќе пљачкање“ (стр. 239).

Дневниците на Марковиќ ce 
верна слика на сите несреќи што

ги снаоѓале териториите на Ср- 
бија и Македонија во време на 
војните. Како такви дневниците 
можат да послужат како прво- 
класен извор за времето и прили- 
[ките во Србија и Македонија, 
особено во Македонија, на чиј 
терен се развивале подолго вре
ме крвавите настани што ги ре- 
гистрирал објективно чесниот ср- 
пски учител и коммунист Мило- 
рад Марковиќ.

Љ. Л.

„НАСТАВА ПО ИСТОРИЈА, NASTAVA POVIJESTI, НАСТАВА ИСТОРИЈЕ, 
POUK ZGODOVINE, časopis Saveza društava historičara Jugoslavije, 

Zagreb, 1, 2, 3, и 4, 1976 godina

Списанието под горниот наслов 
е единствено југословенски спи
сание просветено на наставата по 
историја. Тоа излегува редовно и 
без иоголеми задоцнувања и тоа 
во четири броја годишно. Пр- 
вите два броја излога редовно, 
a број 3 и 4 излезе во двоброј.

Естетско-техничката страна на 
списанието останува стандардна 
и речиси повеќе години не се ме- 
нува. Не се менува ни обемот 
иако повеќе години читателите 
бараат да се зголеми бројот на 
страниците.

Намера ни е да дадеме краток 
приказ на четирите броја задр- 
жувајќи се само на некой, сго> 
ред наше мислење, позначајки 
момента.

Во списанието број 1 поместе- 
кп се материјалите од Четврти- 
от југословенски симпозиум за 

наставата по историја: 1. МАРК- 
СИСТИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ ΠΡΕΚΥ НАСТА
ВАТА ПО ИСТОРИЈА и 2. НАС- 
ТАВНИТЕ СРЕДСТВА ВО НАС

ТАВАТА ПО ИСТОРИЈА. Прво с 
поместен рефератот под наслов: 
„Улогата на содржините од еко- 
номска псторија во марксистич- 
кото образование и воспитува- 
ње“. Or fiOBHOTO на што се ука- 
жува во овој материј ал е дека 
производните сили се основа на 
целок упната историја од што тре
ба л а се тргнува при објаснува- 
њето на економската историја. 
Всушност авторот, Герѓ Гал, бе
ле жи дека корените за разбира- 
ibe на историјата лелсат во раз- 
бирането и сфаќањето на мате- 
ријалните животни односи. Во 
врска со тоа тој заклучува дека 
„фундаментална теза на ис- 

торискиот материј ализам е ои- 
штествениот развиток да се те- 
мели врз развитокот на произ
водните сили и односи, па спо- 
ред тоа историјата од развито
кот на човештвото е развиток на 
производствените сили и произ
водните односи“. Понатаму авто
рот со материјалот се задржу- 
ва на третманот на историскиот 
развиток на производствените си
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