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НАУЧЕН СОБИР ВО СКОПЈЕ „МАКЕДОНША ВО ВОЈНИТЕ 
1912-1918 ГОДИНА“

Во организација на Македонската 
академија на науките и уметностите 
во Скопје од 16 до 18 ноември 1988 
година се одржа научниот собир „Ма
кедонка во војните 1912-1918 годи
на“. На собирот со свои реферати на- 
стапија четириесетина академици и 
професори, проучувачи на историјата 
од земјата и странство.

Воведен реферат на собирот под- 
несе акад. Манол Пандевски под на- 
слов „Македонското ослободително 
движење меѓу 1903 и 1918 година: 
Развојни фази, внатрешна диферен- 
цијација, политички групации, појав- 
ни облици“. Во него Манол Пандев
ски истакна дека трајното и заеднич- 
кото во програмските цели на маке
донското национално движенье е ба- 
раиьето за државно конституирање, 
или, според тогашната терминологи- 
ја, за политичка автономија на Маке
донка. Оваа борба за државност, ис- 
такнува Пандевски претставува су- 
блимиран израз на стремежот за кон- 
ституирање на нацијата, кога таа ста- 
нува владеач на сопствената терито- 
рија, ja зема иднината во свои раце и 
ги расчистува патиштата за натамо- 
шен развиток.

Пандевски, исто така, ќе каже де
ка „војните многу ja истенчија, но не 
успеаја да ja прекинат сврзувачката 
нишка, меѓу предвоените и повоените 
текови на ослободителното движе
нье“, за на крајот од своето излаганье 
да заклучи дека „балканскиот мили- 
таризам и војната ja уништија маке

донската илинденска револуција и де
ка Македонците мошне активно пар- 
тиципираа во сите што-годе значајни 
настани во Македонија, во Турција и 
на Балканот во текот на втората по
ловина на XIX и почетокот на XX 
век.“ Зборувајќи за македонското 
учество во Првата балканска војна 
Пандевски извлекува констатација од 
пошироко значење: „во мошне сло- 
жените македонски констелации, на- 
шиот народ не смогна сили самиот да 
наложи промени со подлабоко и по- 
трајно историско значенье, па му 
преостануваше да се приспособува 
кон оние општи услови коишто пре- 
васходно ги создаваа вонмакедонски 
сили и фактори, но не откажувајќи се 
од своите национални аспирации. Та
ка беше во времето на младотурското 
владеење; така и во воените години, 
и особено во текот Балканско-турска- 
та војна.“

Во таа смисла е карактеристичен 
и податокот, кој самиот за себе до- 
волно зборува, за бројот на Македон
ците -  учесници во Првата балканска 
војна. Вкупната бројка се проценува 
на 14 до 15 илјади учесници од Маке
донка, а висок процент од нив се до- 
броволци, од кои голем дел се и уче
сници на Илинденското востание.

Ветеранот на југословенската и 
спрската историографија и совреме- 
никот на војните од 1912-1918 год., 
акад. Васа Чубриловиќ, во својот оп- 
сежен реферат (93 чукани страници), 
дава безмалку краток преглед на це-
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локупната историја на Македонија, 
акцентирајќи ja нејзината геополжба 
како еден од битните фактори за 
одредување на нејзиниот историски 
развој.

Во претпладневниот дел од пр- 
виот ден (16 ноември) на научниот со- 
бир свои реферати поднесоа и д-р 
Иван Катарџиев, „Балканските војни 
во светлината на односите помеѓу ма- 
кедонското национално-револуцио- 
нерно движење и политиката на со- 
седните држави спрема Македонија“, 
акад. Александар Христов, „Обиди за 
легитимно претставување на нацио- 
нално-ослободителното движење во 
периодот од 1912-1919 г. и барање 
правото на самоопределување на ма
ке донскиот народ“, доп. член Б лаже 
Ристевски, „Напори на Македонците 
за афирмирање на националниот ле- 
гитимитет и за обезбедување на тери- 
торијалниот интегритет на Македони- 
ја (1912-1919)“ и д-р Владимир Кар
тов, „За карактерот на Балканските 
војни во однос на Македонија“.

За карактерот на Балканските 
војни, д-р Иван Катарџиев, меѓу оста- 
натото, рече: „По прашањето за од- 
носот спрема Балканските војни, а 
особено спрема Првата балканска 
војна, во контекст со постоењето на 
македонската држава денес во исто- 
риската наука респективно и во поли
тиката, се кристализираат, генерал но 
зборувајќи, три гледишта: едно осву- 
јувачко, националистичко, без оглед 
од која страна се гледа; големогрчка, 
големобугарска или големосрпска. За 
албанското не би зборувале. Тоа, се 
разбира, не се разликува од наведени- 
те три. Сите тие, балканските војни, 
Првата и Втората, ги третираат како 
осл обо дител ни, војни за ослободува- 
ње на Грците, на Бугарите, респек
тивно на Србите од турското роп-
CTBO.“

Во попладневниот дел од работа- 
та своите излагања ги поднесоа: акад. 
Данчо Зографски, „Меѓународното 
социјалистичко биро и Втората ин
тернационала за македонското пра- 
шање“, д-р Владимир-Клод Фишера 
(Стразбург), „Идеите за балканската 
и словенската солидарност и заемност 
кај словенските социјалисти и наста- 
ните околу Македонија 1912-1913 го

дина“, д-р В ладо Поповски“, Српска- 
та социјална демократија, Балкански
те војни и македонското прашање“, д- 
р Живан Стојковиќ (Лесковац), 
„Српски социјалисти и Балкански ра- 
тови“, д-р Орде Ивановски, „Балкан
ските социјалисти и војните во Маке
донка од 1912 до 1918 година“.

Во своето излагање Владимир- 
Клод Фишера од Стразбург настали 
со темелни согледувања, како што 
беше и со останатите претставници 
од странство.

Во четвртокот, на 17 ноември 
1988 год., во претпладневниот дел 
свои излагања поднесоа: д-р Климент 
Џамбазовски (Белград), „Меѓународ- 
ната положба на Македонија од Бер- 
линскиот конгрес до Балканските вој- 
ни“, акад. Богумил Храбак (Нови 
Сад), „Македонија 1914-1918. у Бугар- 
ско-италијанским суочењима“, д-р 
Марко Дого (Трст), „Македонското и 
албанското прашање во италијанска- 
та надворешна политика во предве- 
черјето на Балканските војни“, д-р 
Ирена Ставови-Кавка (Краков), „Од- 
гласи за Балканските војни во пол- 
скиот печат“, д-р Бранислав Вране- 
шевиќ (Нови Сад), „Војвоѓанска 
штампа о узроцима, поводу и неми- 
новности Првог балканског рата 
1912“, д-р В ладо Ивановски, „Балкан
ските војни низ документацијата на 
НОБ на Македонија“, д-р Ристо Кир- 
јазовски, „Оценки на КПГ за карак
терот на Балканските војни“, д-р 
Александар Трајановски, „Страници 
за црковната положба во Македонија 
од 1912-1918 година“.

На попладневниот дел од собирот 
за „Австро-Унгарија и меѓубалкан
ските спогодувања и конфронтации 
за Македонија 1912-1915 г.“, зборува- 
ше д-р Михајло Миноски, а м-р Јован 
Донев се осврна на „Односот на Авс- 
тро-Унгарија спрема намерите на 
балканските сојузници во војните од 
1912-1913 година“. „Италијанско-тур- 
ската војна (1911-1912) и односот на 
Италија“ беше предмет на рефератот 
на д-р Кочо Сидовски. Кузман Геор
гиевски зборуваше „За некой после- 
дици од Балканските војни во Маке
донка“, а д-р Стојан Киселиновски за 
„Балканските војни и етничко-јазич- 
ните последици за македонскиот на
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род“. Д-р Славко Димевски настали 
со „Македонското прашање и Антан- 
тата пред крајот на Првата светска 
војна“, а д-р Боро Мокров, „Погледи
те на А. М. Селишчев за Македонија 
1912-1915 г.“ Д-р Bojo Кушевски се 
осврна на пишувањето на странските 
известувачи за положбата во Македо
нка во текот на Првата светска вој- 
на.

На последниот ден од работата на 
Собирот зборуваа: д-р Бранко Панов 
за „Струмичкиот регион во времето 
на Балканските и Првата светска вој- 
на“, д-р Димитар Димески за „При- 
лепскиот регион во Првата балканска 
војна“; Ристо Бунтески се осврна на 
економско-социјалните последици од 
војните 1912-1918 во Прилеп и При- 
лепско, а м-р Благој Чукарски на еко- 
номско-социјалните последици од вој- 
ните (1912-1918) во Неточна Македо
нка -  со посебен оеврт на Малешеви- 
јата; м-р Димитар Галев зборуваше за 
субјектите и средствата за денациона- 
лизација во Југоисточна Македонија 
меѓу Балканските и Првата светска 
војна. Ѓурѓевка Донева-Тренчевска 
направи интересен оеврт за „Македо
нка во Париското илустрирано спи
сание „L MI Ol E“ (Огледало) во Пр
вата светска војна од 1915-1918 годи
на“.

Советникот во Републичкиот за
вод за образование, Наум Димовски, 
зборуваше за „Третманот на каракте- 
рот на Балканските војни во настава- 
та по историја во СФРЈ и во соседни- 
те земји (Бугарија, Грција, Албанија 
и Турција)“. Од направената анализа 
на учебниците по историја Димовски 
изведе заклучок дека во третманот на 
овие настани има и недоследности и 
пропусти и дека тука историската

наука мора да го направи своето. 
Инаку, изненадува податокот дека 
фондот на часови за овие настани во 
наставата е најмал токму во Македо
нка.

Проф. Мустафа Карахасан збору
ваше за турската историографија за 
македонскиот народ во војните од 
1912-1918 година, а д-р Александар 
Апостолов за злетовскиот регион во 
Балканските и Првата светска војна.

Инаку, како што оцени академи- 
кот Манол Пандевски, во завршниот 
збор, собирот ги исполни очекувања- 
та во глобални рамки, со тоа што да- 
де и нови сознанија за македонскиот 
фактор во војните, како и за десетго- 
дишниот период пред тоа кога движе- 
њето во Македонија придонесе за сла- 
беењето на Турција. Македонскиот 
фактор дојде до израз во текот на Пр
вата балканска војна на територијата 
на Македонија, а во Втората балкан
ска и Првата светска војна во маке- 
донската емиграција, пред cè, во Пе
троград и во Швајцарија.

За карактерот на Втората бал
канска и Првата светска војна во Ма
кедонка научниот собир покажа дека 
постои согласност дека немаат ништо 
ослободувачко во себе. Разлики по- 
стојат во гледиштата за Првата бал
канска војна кои се одразуваат како 
контраверзни кај историчарите во 
научните центри во Југославија. Тоа, 
според Пандевски, побудува интерес, 
но и загрижува, бидејќи колку и да 
се сака да се придаде ослободувачки 
карактер на Првата балканска војна, 
и овој научен собир, со факти, пока
жа, со таква оценка, не можеме да 
се согласиме.

Кочо СИДОВСКИ
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