
Прегледноста и сйстематичеас- 
та ina презеширанаЈта докумшта- 
ција iKaiKO и воопшто научната 
фундијраност иа публикацијата, по
кажу в а висок степејн на зрелост 
на македонскаШа иоториографија, 
а посебно виСоЈките йаучни достре

ли на редакјторот и коментаторот 
д-р Иван Иадајрџјијев. Поради тоа 
таа претсДавува значаен придонес 
за македонската и југословенска- 
та ист1о)рио1]рафиј1а.
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Во рамките на едшдајата „До- 
кум!енти а а надворешната поли
тика на Кратагаото Србија од 
1903 година до Прдата светска 
Ејогјна“, на Срп№а(та академика на 
еауките и умедаостите, неодам- 
на излеае од печат третата св1ес- 
ш  од пештата книга документа 
што ide· однеюуваат |н!а Првата 
балкайска вој!на однјојсјно од пе- 
риодот од 18 юктомври 1912 до 
13 јануари 1913 подина. Во овој 
волумиИозш труд презешнрани 
се вкупно 624 документи Ьд раз
лично потекло. Hajмногу бројни 
се непубликувашпзе документи од 
ајрхивише во Белград: Архивов на 
Србија, Архивах на Југаславија, 
Диплом;атскиот архив на Сојуз- 
ниот Секретари] ат на надвореш- 
ните работа, Архивот на БојНо- 
истариакиот институт на ЈНА, 
пртоа од Архивот на Музејот во 
Цехиње како и од Архивот на 
СРМ. Застапени cle бројни Доку
мента от сурански ајрхиви од по- 
знатише публикувани збирки на 
документи како: Сбо|рНикь дипло- 
матическихъ документовь касаюц- 
ихся собигий на Балкано'комъ По
луостров ь (Авг. 1912 — 1юль 1913), 
С. Пстербургь, 1914; British Docu
ments on the Origins ion War 1898 
— 1914, London, 1934; Die Grosse 
Politik der Europäischen Kabinette 
1871 — 1914, Berlin, 1926; Diploma
tische Aktenstücke betreffend die 
Ereignis sie am Balkan 13 Aug. 1912 
bis 6 Niov. 1913, Wien, 1914; Öste
rreich — Ungarns Aussenpolitik von 
der bosnischen Krise 1903 bis zum 
Kriegsausbruch 1914. Band IV-V, 
Wien und Leipzig, 1930; Documents 
diplomatiques — Les affaires balka

niques 1912 — 1914, t. II, Paris, 
1929.

Ha обј(авудање11о на воjвата на 
балкаНсжите сојузници на османс- 
ката држава и на став/от на голе- 
мите сили по прашањето на вој- 
нада ide ВДнеСувДат 28 документи. 
Во врска со Соодносох на оилите 
на војувачките држави, воените 
цели ра балканските сојузници и 
в оспоатавувашетр на органите на 
ловите окунатф|ски власти, как!э 
и На мегусебните односи на Сојуз- 
нициге и одНосите со Турција се 
за!с|тап0ни 145 документи. Н'а .ди
пломат,ската активНост на големи- 
те сили за локализирање на вој- 
иата, за црашањето Иа мирот и 
судбиеата иа теритојриите освоени 
од (сјојузните балкаНОки држави, а 
во врСка со [тоа и одржувањето 
иа меѓународеагга мнрјовна коефС- 
ренција се однесувЅаат 87 докумен
ти. Βίο врска со ставот на големи- 
те сили стрема сјрпскиох излез на 
Јадранско (Море и албаНс!к|ото пра- 
шање презентирани се 174 доку
мента од кои голем Дел Се рднѕејсу- 
ваат еа албајнЈската граница, при 
тоа и на граНицаШа сгГрема Маке- 
донија. На подгот|овките и рабо
тала На ЛоЙДо1нск!ата мИровна кон
ференций и склучувањетјо на мир 
се однесуНаат 63 дојкумдати. Оста- 
натише докумЗенти засешат друга 
прашања.

Презертирајните документи упа- 
туваат на различните интересн на 
големите сили на Балканскиот Но- 
лувдтров и во врсиа со тоа и ров- 
ните различии ставови по праша- 
њето на војНата и Ссврјувачките 
плацови на балканските држави. 
Впрочем, тизе и не юмШале дета
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балкадакиде сојуаници ќе можат, 
со оглед на нивните рредввдува- 
ња за ькономекиге и цојничкигге 
потенцијали, да ги реализцраат 
своите освојувачки планови, па 
поради тоа и не през!ел1е наюаква 
поефикасна акција ниту изврши- 
ле сариозен придисјок за спречу- 
вање на вјојната. По изненадувач- 
ките воени успеси на балкански- 
те сојузници големише сили, со
гласию своиде далекусежни плано
ви, прифаќаат јразлични солудии 
за Дериторијалнотоншрење на пр- 
едийщ балкански држави. Нак|6и 
од нив во тајнише кЈојнтакти нуде- 
ле Терито|риј ално ширеше на Сое
дини балканЬки држ1ави и повеќе 
од /тсиа што самиде имале зацрта- 
но во своитје пла|нови за непо- 
сјредните в!о|е!ни ц1ели.

Документитје непобишно го по- 
ггврдув1аат освѕој увачкиот карактер 
на војната за пЮделба на Македо- 
еија. Во нив ce збојрува за освое- 
ни ггфитории, за ггеритории на 
кои ое пр!еДендир!а или за (тери- 
тсрии од кои Србија се откажу в а 
во Интерес (на спогодувањето со 
сојузјниците, βΙοι прв ред cio byra- 
рија. Така во д|ож. 216 се зборува 
за поделба на освоеннте терито- 
рии. Србија се олкажува од из- 
лез на Erej'iclKp Мо|ре по Дечението 
на Вардајр во интерес на спогоду- 
вањето со Грција и Бугарија. Во 
врака со појделбата На Ьювоените 
теритюрии (никаде не о речено: 
ослободени) cie прјезентирани по
воде дсжуманти, мету кои: док. 
133, 148 и др.

Особе»! е ќарактериатичен док. 
165 од И. XI. 1912 год., во кој е 
изнесен сДавЮт н!а прејсДолонасле- 
дникот АдекЬандар К^раворгевик 
доставай иа прет1с|едателот на срп- 
скаТа влада Ник/ола Паншќ. При 
тоа меѓу другодо be вели: „од 
стратегию» гледишДе на нашата 
нова државиа шериторија и Hlej- 
зиеитје црајнјици (е неопхюдно по
требно да с!е постите доДовюр со 
Бугарија и по секој!а цена »вата

граница меѓу Бугарија и нас Да 
биде воепоставеца по Брегалница, 
така што Кратово Да о(с!таие нанке 
(српсжю — |ММ). Бидеј(ќи без него 
Скопје, од в|ој,ничка гледиа точка 
би биДо! апсолуТно иез!аштитено и 
несигур».

Юаню надомесДак за тоа Него- 
вјото величество е на мислење де
ка ние можеме На Буга|рија да и 
»Нудиме Дел и !од Јадраескиот 
брег сю Валоиа. На тој начин Бу- 
гарите би 'дошДе соема меѓу Нас 
и Грците и coi тоа и тие би држе- 
ле дел од АрнауДлукот. Со тЮа по- 
литичжи ушДе повсќе би биде упа- 
!Г0 ни На Драен bo j уз со на!с".

Во истиот Документ кон тоа се  
изнесува и мислењето на помош- 
никот на начаДнЈикот на I српска 
армија полковник Петар Пешиќ 
ко i се заШапувал за Ло јалност 
кон БугаритЮ за оЬигуруваше тр!а- 
eiH со i уз. Иютиот предлагал: „На 
нив (Бугарите — б. ММ) треба да  
им се оставят Штип и Велес, би- 
детки населението е апсолутно 
нивно. Покрај тоа ггој крај е тол
ку сиромаш ен што не се исплату- 
ва да се држи. Но во секој слу- 
чај да се зачува крваво освоениот 
и скапо платен Прилеп (подвлече- 
ното Mloie — ММ).

Според тоа, ючигледно, не се 
работело за ослободувјање на Вар- 
да|ре‘киот дел од Мјакедонија Юд 
сриската армија во Првата Бал- 
каиска војн1а Дуку за освојување 
и приграбување на делови од Ма- 
кедјонија. Загаа на ј бл ат речено е 
неприфатливо пишувањето на при- 
редувачол на докум!е|нтите за ос- 
лободителниот карактер m  војна- 
та. В oj во дик во секЈоја гКрилика и 
по секој повод пишува за (ослобЬ- 
дуваше на македоНска територијѕа 
од сарана на фпЮНата вој ска и 
тогаш кота во самите Документы 
тоа е иоКджанјо» со виатинските 
зборови: !о|својување.
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