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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно 
наследство, како и од  музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, 
историја на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во 
културните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално  „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение 
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе 
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни 
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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УДК 323.1(=163.3)“1912/1913” 

Гоце ВЕЉАНОСКИ1 

БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ (1912-1913 ГОДИНА) И АКТИВНОСТА НА  
КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ2 

Апстракт: Крсте Петков Мисирков е роден во с. Постол на 6/18 ноември 1874 
година, а починал на 26 јули 1926 година во Софија. Тој е основоположникот на 
македонскиот литературен јазик, македонски културно-национален деец, 
славист, филолог, историчар, фолклорист, етнограф, публицист и еден од 
најзначајните и најмаркантните личности во вкупната историја на Македонија 
и македонскиот народ.  
Преку овој труд сакаме да се осврнеме на неговата активност во периодот на 
Балканските војни од 1912-13 година, исполнета со јасни и недвосмислени пораки 
дека Македонија треба да остане во своите природно-географски граници, дека 
македонскиот народ е посебен народ и дека македонскиот литературен јазик 
треба да биде обединувачкиот фактор на Македонија и македонскиот народ, 
имајќи ја во вид целокупната негова активност, вклучително и неговото 
капитално дело „За македонцките работи,3 издадено 1903 година. Дело кое го 
обедини македонскиот народ, удираќи ги темелите на современиот, литера-
турен македонски јазик.  
 
Клучни зборови: Балкански војни,  Крсте Петков Мисирков, македонски народ, 
македонски јазик, Македонија. 

 
БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ 1912-13 ГОДИНА 

Економските богатства и добрата географска положба на 
Македонија биле од огромно значење за соседните земји. Затоа секоја 
посебно сакала да завладее со што поголем дел од Македонија.  

Остварувањето на поставените цели, балканските земји Бугарија, 
Србија и Грција, во почетокот на XX век, единствено можеле да ги 
постигнат по пат на војна против дотогашниот окупатор на Македонија - 
Османската Империја. 

Првите чекори кон сојузување на Србија и Бугарија биле направени 
уште есента 1911 година, но, иако нивните разговори не довеле до 
                                                            
          1 Гоце Вељаноски, виш кустос-историчар во НУ Музеј „Западна Македонија во 
НОВ”- Кичево,    ул. „Стојан Божиноски” бр. 1, адреса на живеење: ул. „Кленоечка” бр. 6, 
Кичево, е-маил: gocemuzejkicevo@yahoo.com   
          2 Трудот е презентиран на манифестацијата „Денови на Мисирков”, одржана во 
Демир Хисар на 25 декември 2007 година - технички подготвен за Зборникот. 
          3 Д-р Блаже Ристовски, Крсте П. Мисирков - За македонцките работи, Битола 1983; 
Крсте Петков Мисирков, За македонцките работи, фондација „Рамкоски”, Скопје,  2007. 
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конкретен резултат, очигледно било дека на двете земји им се брза за што 
поскоро решавање на "македонското прашање" во своја корист и затоа, по 
одржувањето на неколку средби, на 13 март 1912 година, бил потпишан 
"Договор за пријателство и сојуз" меѓу Бугарија и Србија.  

Кон "Договорот" бил додаден и таканаречениот "Таен додаток", 
според кој Србија  го признава правото на Бугарија на територијата 
источно од Родопите и реката Струма, а Бугарија на Србија - правото на 
територијата северно и западно од Шар Планина. Што се однесува до 
територијата помеѓу Шар Планина и Родопите, Архипелагот и Охридското 
Езеро, ако двете страни не се договорат, тогаш таа територија ќе се дели 
меѓу Србија и Бугарија, со посредство на рускиот цар. Според ова, можат 
да се видат вистинските планови на Србија и Бугарија во однос на 
Македонија.  

Владите на Бугарија, Србија и Грција, обединети во Балканскиот 
сојуз, есента 1912 година упатиле колективен меморандум до владата на 
Османската Империја во Цариград. Тие од неа, на ултимативен начин, 
барале да воведе автономија во балканските предели на државата.  

И, како што се очекувало, османската влада не го прифатила 
ултиматумот. Тоа, Сојузот го искористил како формален повод за војна 
против Османската Империја. Воените дејства започнале на 18 октомври 
1912 година.4 

Веднаш потоа, сите сојузнички војски тргнале во напад против 
турските единици. Првите пресудни судири меѓу српската војска и 
османлиската војска се случиле на 23 и 24 октомври 1912 година, во 
близина на Куманово и на Бакарно Гумно, на 17 до 19 ноември 1912 
година.  

Со победите што ги извојувала српската војска, поголемиот дел од 
Вардарска Македонија до Лерин и Гевгелија се нашол под српска 
окупација.5  

Брзината со којашто била разбиена османската армија, ја натерало 
владата во Истанбул да бара од Големите сили помош за да дојде до 
прекин на воените дејства. На 16 декември 1912 година во Лондон 
започнале мировните преговори меѓу завојуваните страни. 

Во војната против Турција учествувале и Македонците. Тие 
учествувале активно како вооружена сила во доброволните одреди на 
"Народна одбрана", формирана од командата на српската армија, 
доброволците од јужниот дел од Македонија во т.н. "Света чета" под 
команда на грчката армија и најмногу македонските војводи и четници од 
ВМРО, организирани со помош на командата на бугарската армија, или 
самостојно со вооружени чети.  
                                                            
          4 Д-р Иван Катарџиев, Историја на македонскиот народ, том четврти, Македонија 
меѓу Балканските и Втората светска војна (1912-1941), Скопје 2000 , 9. 
          5 Исто, 10. 
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Во војната против Турција учествувале и внатрешните сили на 
Македонската револуционерна организација, кои и по Илинденското 
востание опстојувале на идејата, преку внатрешната самоорганизирана и 
самостојна ослободителна борба на македонскиот народ, да се извојува 
автономија на Македонија, односно да се конституира посебна државно-
правна единица одделна од другите балкански држави или во рамките на 
една Балканска или, Источна федерација.6    

Последиците од поделбата и окупацијата на Македонија, 
македонскиот народ ги почувствувал веднаш по завршувањето на војната 
кон крајот на 1912 година.7  Ставен под воено-полициска и администра-
тивна управа бил подложен на еден вонредно тежок режим, исполнет со 
терор, економска експлоатација и политичка и национална обесправеност 
сé до негова асимилација.  

Во ова време никнале бројни бунтовнички, а некои и разбојнички 
групи, познати во тоа време под името "качаци", кои, покрај борбите и 
акциите против српските власти: војска и полиција, често го тероризирале 
и месното македонско население.8  

Потпишувањето на мировниот договор во Лондон меѓу Балканскиот 
сојуз и Османската Империја на 30 мај 1913 година, во суштина, значело 
краток здив на патот кон нов судир, но сега меѓу Бугарија и другите две 
членки на Сојузот, Србија и Грција.  

Секако, ова се должело на незадоволството, кај сите држави од 
Сојузот, од добиените територии од Македонија, односно за нејзина 
повторна поделба. 

Србија и Грција чекале погоден момент за пресметување со 
Бугарија за заграбување на македонска територија што ја држеле бугар-
ските војски.  

Бугарија, надевајќи се на странска помош, на 29 јуни 1913 година, 
сепак, прва почнала општ напад против српската и грчката војска. Така 
започнала Втората балканска, позната и како меѓусојузничка војна, која се 
водела на македонска територија и за нејзина распределба. 

                                                            
           6 Даринка Пачемска Петреска, Малешевијата низ историјата 1912-1945, 
книга втора, Берово, 2003, 17-18. 
         7 За административно-територијалната поделба на Македонија по Првата балканска 
војна види: Мил. Ант. Вујичић,, Речник места у ослобођеној области Старе Србије, 
Београд 1914; Д-р Петар Стојанов, Македонија во времето на Балканските и Првата 
светска војна (1912-1918), Скопје 1969; Истиот, Поделбата на Македонија 1912 и 1913 
година, Развиток на државноста на македонскиот народ, Скопје 1966, 104; Гоце 
Вељановски, Кичевска околија 1912-1915 година – Територијално -административна 
поделба, Зборник на Музеј на Македонија, историја 2, нова серија, Скопје 2001, 126-135. 
         8 Д-р Петар Стојанов, цит. дело, 189. 
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Веднаш по почетокот на војната против Бугарија се вклучиле и 
Романија и Османската Империја. Сама и притисната од сите страни, 
Бугарија брзо капитулирала.  

Таа веднаш побарала примирје и во почетокот на август 1913 
година во Букурешт започнала мировна конференција, која завршила на 10 
август 1913 година со потпишувањето на Букурешкиот мировен договор. 

Покрај сите опожарувања и рушења на македонските градови и 
села, свирепите убиства и прогони во кои дошла до израз една несфатлива 
ксенофобија, сепак, најтешка последица на Балканските војни е череч-
ењето на Македонија.  

Имено, со Букурешкиот мировен договор Македонија била поде-
лена на три дела. Најголемиот, егејскиот, и припаднал на Грција, вториот 
по големина – вардарскиот, на Србија, а третиот - пиринскиот, вклучувајќи 
ја и Струмичката околија, на Бугарија. 

Со Букурешкиот мир била разбиена геополитичката, етничката и 
економската целина на македонскиот народ.  

На македонското стопанство му било нанесен катастрофален удар, а 
ударот против македонското национално и ослободително движење бил 
уште пожесток. Тоа било доведено во крајно тешки услови за дејствување, 
што за извесен период довело до губење на перспективата и до негова 
пасивизација.9  

 
Крсте Петков Мисирков 

 
 

                                                            
         9 Д-р Иван Катарџиев, цит. дело,  48. 
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АКТИВНОСТА НА КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ ЗА ВРЕМЕ НА 
БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ 

Во овој период, во ова мрачно време за Македонија и македонскиот 
народ, не можеше да остане рамнодушен никој, посебно македонската 
интелигенција, вклучително и Крсте Петков Мисирков.  

Тој го насетил новото српско-бугарско спогодување за поделба на 
сфери за влијание во Македонија, коешто било сигурна претпоставка за 
идниот дележ на територии, па нашол повод и оправдување да се јави во 
бугарскиот печат и посредно да придонесе за зачувувањето на целоста на 
својата татковина и својот народ.10  

Исто така, Мисирков почнал да испраќа разни меморандуми до 
руската влада, со јасни укажувања на заднината на настојувањата на 
балканските монархии за сојуз против Турција, дури и на двапати се 
кандидира на изборите за народен пратеник во рускиот парламент со 
надеж дека така ќе има поголеми реални можности да повлијае, врз текот 
на руската балканска политика и за судбината на неговата татковина. 

Во 1909 година поднесол и молба да биде примен на работа во 
Министерството за надворешни работи на Русија уверен дека на тој начин 
ќе може најефикасно да влијае врз развитокот на балканските работи, но 
молбата му била одбиена11. 

Во јуни 1910 година, Крсте Петков Мисирков бил на Општо-
словенскиот собор во Софија, каде што направил обид да ја заштитува 
македонската национална кауза12 и уште еднаш сакал да ги разобличи 
апетитите на соседите на Македонија и одново да влијае врз руската влада, 
но во „балканскиот сојуз” кој неумоливо се ближел, Русија гледала свои 
интереси. 

Следната 1911 година, на 25 јуни, Мисирков испратил молба до 
министерот за надворешни работи на Русија, во која барал да му се 
дозволи да издава весник на руски јазик под наслов „Ближній Востокь”, но 
и тоа не му било дозволено, односно дури на 26 ноември 1911 година му 
било соопштено дека молбата не може да му биде прифатена.13 Тогаш во 
весникот „Одесккій Листокь” објавил дваесетина мошне забележителни 
статии за балканските работи.14  

Кога во 1912 година завојувачката Прва балканска војна ја потресе 
Отоманската Империја и од сите страни на светот се стекоа Македонците 
за да земат учество во „ослободувањето” на својата татковина, кога 
Димитрија Д. Чуповски од Санкт Петербург дошол во Велес, Крсте Петков 
                                                            
          10  Д-р Блаже Ристовски, цит. дело, 20. 
          11 Блаже Ристовски, Македонската нација, 1, Скопје 1983, 593-594. 
          12 Д-р Блаже Ристовски, Крсте Мисирков, Скопје 1968, 24. 
          13 Блаже Ристовски, Македонската нација, цит. дело, 413; Истиот, Портрети и 
процеси 2, Скопје 1989, 103. 
          14 Д-р Блаже Ристовски, Крсте Петков Мисирков, цит. дело, 20. 

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21 85



Мисирков, во форма на „руски воен дописник” од Балканскиот фронт, 
отишол во Јужна Македонија за да се запознае не само со воените акции, 
туку и со вистинските намери на „ослободителите” и со расположението и 
состојбата на народот. Се надевал дека со своето физичко присуство ќе 
влијае врз настаните што немилосрдно се одразиле на својата земја. 
Овојпат неговата земја Македонија била и физички разделена.  

Разочаран и јадосан, тој пак се вратил во Одеса. Повторно се 
појавил во рускиот печат и пак почнал да му пишува меморандуми на 
рускиот министер за надворешни работи.15 

Македонското научно-литературно другарство од Санкт Петербург, 
раководено од Димитрија Чуповски, во почетокот на јуни 1913 година, 
почнало да го издава својот печатен орган „Македонскій Голось” 
(„Македонски Глас”) и во него, со две статии под псевдонимот „К. 
Пелски”, се јавува Мисирков со цел уште еднаш да укаже за посебноста на 
македонскиот народ. 

Имено, во екот на гласните убедувања што доаѓале од Балканот 
дека македонскиот народ е српски, бугарски или грчки, Мисирков одново 
извикал: „Време е да разбере целиот свет дека во Македонија живее 
македонски народ, а не српски, ни бугарски, ниту пак грчки, дека тој народ 
си има своја историја, свои национални достоинства, свои крупни 
историски заслуги во културната историја на словенството... Македонија е 
земја со стара словенска култура и никој нема да успее да ја искористи таа 
стара словенска култура и на пустината да ги утврди своите интереси. 
Македонија ќе ги преживее сите несреќи, зашто не се изгинати уште 
гигантите во Македонија. Ликовите на светите Кирил и Методија, на 
светите Климент и Наум Охридски им служат како порака на синовите на 
Македонија дека ќе настапи и за Македонија светла иднина, кога таа, 
обединета и ослободена, ќе стапи како рамноправен член во семејството на 
балканските народи”.16 

Во 1914 година Крсте Петков Мисирков пишува статија и во 
„Славянскія Извьестія” под наслов „Македонија и словенството”.17  

Во статијата, Мисирков ги наведува заслугите на Македонија во 
историјата и учеството на македонската армија во Првата балканска војна, 
па упрекнува: „Руското општество ја заборави Македонија, но Македонија, 
макар и во невозможни услови, сепак, живее. Таа го преживеа 500-
годишното турско ропство и, сепак, ја зачува својата самобитност... 
Словенството ќе се отресе од својата несреќа и од тешките разочарувања, 
ќе почне да си ги лекува раните и ќе воспостави траен мир на Балканот врз 

                                                            
         15 Исто, 20-21. 
         16 Д-р Блаже Ристовски, Крсте Мисирков, цит. дело, 26-27. 
          17 Д-р Блаже Ристовски, Крсте Петков Мисирков, цит. дело, 21 
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основа на националната самобитност на сите балкански народи. Тогаш и 
Македонија ќе си го добие своето”.18  

Но, сите напори и укажувања пред руската и светската јавност биле 
залудни, Македонија останала разделена и по Првата светска војна (1914-
1918 год.) 

За жал, тоа што во 1903 година, Крсте Петков Мисирков успеал да 
го обедини и да го зачува македонскиот национален идентитет, во овој 
период не успеала неговата борба за зачувување на македонската целост, 
односно зачувување на Македонија во своите природни и етнографски 
граници.  

Со мировните договори, склучени на Версајската мировна 
конференција во 1919 година, со мали измени, била потврдена територи-
јалната поделба на Македонија меѓу соседните балкански земји. 

Крсте Петков Мисирков не запира тука, тој продолжува да се бори 
за својата татковина Македонија, за својот мајчин македонски јазик, за 
зачувување на македонскиот национален идентитет. 
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РЕЗИМЕ 
По Балканските војни од 1912/13 година, со потпишувањето на 

Букурешкиот мировен договор од 10 август 1913 година, Македонија била 
поделена на три дела. Најголемиот, егејскиот,  и припаднал на Грција, вториот по 
големина – вардарскиот, на Србија, а третиот – пиринскиот, на Бугарија. 

Со овој договор била разбиена геополитичката, етничката и економската 
целина на македонскиот народ. 

Настаните пред, за време и по Балканските војни од 1912/13 година, будно 
ги следела македонската емиграција, вклучително и Крсте Петков Мисирков, 
основоположникот на македонскиот литературен јазик, македонски културно-
национален деец и еден од најзначајните и најмаркантните личности во вкупната 
историја на Македонија. 

Крсте Петков Мисирков се вклучил во борбата против поделбата на 
Македонија, како и за зачувување на македонскиот национален идентитет. 
Почнал со објавување на статии, пишување на разни меморандуми, дури и лично 
дошол во Македонија да се запознае како со воените акции, така и со 
расположението и состојбата на македонскиот народ. 

 Сите напори и укажувања пред руската и светската јавност биле залудни, 
Македонија останала разделена и по Првата светска војна (1914-1918 год.).  

 
 

SUMMARY 
After the Balkan wars 1912-1913, with the signing of the Treaty of Bucharest 

on 10 august 1913, Macedonia was separated in three parts. The biggest part – Aegean 
belonged to Greece, second part – Vardar belonged to Serbia and the third part - Pirin to 
Bulgaria.  

With this treaty, geopolitical, economic and ethnical integrity of Macedonian 
people were broken. 

The events before, during and after the Balkan wars, was closely followed by 
the Macedonian emigration, including Krste Petkov Misirkov, the founder of the 
Macedonian literary language, cultural-national activist and one of the most important 
and the most brilliant man in whole Macedonian history. 

Krste Petkov Misirkov got involved in the fight against the separation of 
Macedonia and the fight for saving the Macedonian national identity. He began with 
publishing articles, writing different memorandums, he even came in Macedonia to see 
in person and get familiar with the military actions, but also with the mood and the 
condition of the Macedonian people.  

All the efforts and indications before the Russian and the world public were in 
vain, Macedonia was left still separated even after the First World War (1914-1918). 
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