
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 

 

 

 

 

ЗБОРНИК	НА	ТРУДОВИ	
БР.22	

	

	
 

 

 

 

БИТОЛА 

2019 

 



ii 
 

 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 22  НА 
Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА  
И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 

Издавач: 
НУ Завод и музеј Битола 
 
За издавачот: 
д-р Мери Стојанова 
 
Претседател на редакциски одбор: 
Енгин Насух 
 
Технички секретар:  
м-р Јове Парговски 
 
Членови на редакциски одбор: 
Надежда Георгиева 
Оливера Макриевска 
Владо Ѓоревски 
 
Лектор: Стево Гаџовски 
 
Печати: Европа 92, Кочани 
 
Тираж: 300 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

СОДРЖИНА  

Душко ТЕМЕЛКОСКИ, Владимир КРСТЕСКИ 
МОНЕТИ НА АНТИЧКО - МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ ВО 
НУМИЗМАТИЧКАТА ЗБИРКА НА НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 1 
 
Мери СТОЈАНОВА 
ОБРЕДНАТА ПРАКСА ВО МАЛА ПРЕСПА НИЗ ПРИЗМАТА НА 
ЗАПИСИТЕ НА СТЕРЈО СПАСЕ 17 
 
Мимоза ХРИСТОСКА 
ЧЕТИРИ САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ ОД XIX ВЕК ВО КРУШЕВСКАТА 
ОПШТИНА 23 
 
Весна КАЛПАКОВСКА, Оливера ЈАНДРЕСКА 
МЕРМЕРНА ПЛОЧА СО НАТПИС НА СВЕШТЕНИК НА ХЕРАКЛЕ ОД 
СТИБЕРА ОД ЗБИРКАТА НА ЕПИГРАФСКИ СПОМЕНИЦИ И КАМЕНА 
ПЛАСТИКА, ПРИ НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ ПРИЛЕП 33 
 
Стефан КАРАЏОВСКИ 
ПРВА КРСТОНОСНА ВОЈНА 43 
 
Драган ГЕОРГИЕВ 
„УВОЛНИТЕЛЕН БИЛЕТ“ НА ДОНКА СТАВРЕВА УШЛИНОВА 57 
 
Мирјана НИНЧОВСКА 
ОД СИМБОЛИКАТА НА ДЕБАРСКОТО БЛАГОТВОРИТЕЛНО 
ДРУШТВО „НАПРЕДОК“ ВО СОФИЈА ВО ПРВИТЕ ДЕЦЕНИИ НА 20 
ВЕК 65 
 
Васко ГИЧЕВСКИ 
ЖЕНАТА ВО БИТОЛСКИОТ САНЏАК 1881- 1912 ГОДИНА 73 
 
Александар ЛИТОВСКИ 
ПРИЛОГ ЗА ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА СТЕВО ХРИСТОВСКИ–
ПАТАКО, ВРЗ ОСНОВА НА СПОМЕНИТЕ НА ДИМИТАР 
ДИМИТРОВСКИ 83 
 
Марјан ИВАНОСКИ 
ПРОТОКОЛ ОД СОБРАНИЕТО НА ЦК НА ДВИЖЕЊЕТО ЗА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНО НА 
23 НОЕМВРИ 1974 ГОДИНА ВО СТРАЗБУР, ФРАНЦИЈА 101 
 
Роберто ТРАЈКОВСКИ 
БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ ВО СТРАТЕГИЈАТА НА 
ГЕРМАНСКАТА ИМПЕРИЈА ВО 1915 ГОДИНА 109 



iv 
 

Рубинчо БЕЛЧЕСКИ 
ВЕРА АЦЕВА – ХЕРОИНА ВО ГЕН - ПОВОД: 100 ГОДИНИ ОД 
РАЃАЊЕТО 117 
 
Александар СИМОНОВСКИ 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИМЕНАТА НА МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА НА 
СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 129 
 
Паре ЗАРЕВСКА 
ПРИКАЗ НА ПУБЛИКАЦИЈАТА КЕРАМИЧКАТА УМЕТНОСТ ОД 
ВИЗАНТИСКИ СЕРЕС 143 
 
Габриела ТОПУЗОВСКА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 
 

153 
 
Angelina POPOVSKA 
NEGLECTING... 163 
 
 
IN MEMORIAM  
Драгица Симоска 169 
 
Никола Ивановски 171 
 
Ристо Палигора 173 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



v 
 

 
 
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 нас-
ледство, 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 кул-
турните 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 тру-
дови 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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Драган ГЕОРГИЕВ
1
 

 

„УВОЛНИТЕЛЕН БИЛЕТ“ НА ДОНКА СТАВРЕВА 

УШЛИНОВА 

 

Апстракт: Преку докуметот за демобилизација, доделен на Донка 

Ставрева Ушлинова, дознаваме за судбината на илјадници Македонци кои 

зеле учество во бугарската армија во текот на Првата светска војна. 

Клучни зборови: демобилизација, Големата војна, Македонски фронт, 

одликувања. 

Преку сочуваната архива на македонската револуционерка Донка 

Комитката
2
,која учествувала во револуционерните премрежиња на почетокот 

на 20 век, дознаваме и за нејзиното патешествие за време на Големата војна.  

Од запазениот Уволнителен билет
3
, односно документот за демобили-

зација од бугарската армија, издаден на име Донка Ставрева Ушлинова кон 

крајот на Првата светска војна, всушност, се следи судбината на илјадници 

Македонци кои во судбоносното време за Македонија биле мобилизирани 

или се приклучиле на страната на Бугарија.  

 Имено, незадоволни од решенијата и одлуките на Букурешкиот миро-

вен договор, бугарската монархија барала начини и можности да го приграби 

и преостанатиот дел од територијата на Македонија, која ѝ била разделена на 

соседните монархии Србија, Грција и Албанија
4
. Во новонастанатата ситуа-

                                                           

1
Д-р Драган Георгиев, НУ  Музеј на Република Северна Македонија-Скопје, ул. Јосиф 

Михајловиќ бр. 7, живеалиште на ул. Јани Лукровски 10/11, Скопје, 

dragangeorgiev@hotmail.com 
2
Архивата во текот на 1983 година му е подарена на Националниот воен музеј во Софија од 

страна на снаата на Донка, Анастасија Колева Ушлинова. Види: Илия ИЛИЕВ, Донка 

Войвода – жена в пламъците на едно въстание и три войни, „Известия“ на Национален 

Военноисторически музей, том XI, София, 1996 , 63. 

Донка Ставрева Ушлинова (село Смилево, Битолско, 1885 – 1934, Варна), македонски 

револуционер, учесник во Илинденското востание, доброволец во Македонско-одринското 

ополчение 1912-1913 година, учесник во Првата светска војна.  

За нејзиното револуционерно минато поопширно види: Илия ИЛИЕВ, Цит. дело, 63-72; Речи 

и подвизи на доброволката Донка Войвода, София, 1928; Никола МИНОВСКИ, Хероините 

од село Лера, Битолско, Зборник на трудови, бр. 16, Битола, 2012, 91-102; КОПИТАРЪ, 

Донка Ставрева, Илюстрация Илинденъ, година IX,  книга 8 (88), София, Октомврий 1937 г., 13. 
3
Документот се наоѓа во Архивот на Военно исторически музей, София, Х-А-1687/1 – 

спомени на Донка Ушлинова. 
4
Ванче СТОЈЧЕВ, Александар СТОЈЧЕВ, Букурешкиот мировен договор и поделбата на 

Македонија во 1913 година, Скопје, 2013, 113. 
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ција, односно вооружениот судир меѓу двата спротивставени воени блока
5
, 

бугарската влада гледала реализација на своите национални интереси, со што 

будно ги следела настаните и чекала момент за вклучување во војната и 

приграбување нови територии. Одново се изродиле надежите за решавање на 

бугарскиот национален идеал пројавен во духот на своите претензии во 

рамките на Санстефанска Бугарија, со што би го решиле македонското 

прашање во своја полза.  

Во меѓувреме, за да го зголеми својот воен потенцијал, кој бил на 

крајот од силите од претходниот воен судир, бугарската влада извршила 

сеопшта воена мобилизација и на многубројната македонска емиграција 

затекната во Бугарија, како и на големиот број македонско население, кое ги 

напуштило своите домови поради неиздржливиот терор од страна на срп-

ските и грчките власти во новоосвоените територии, кои барале спас во 

соседна Бугарија
6
. 

Во прогласената воена мобилизација биле опфатени и сите преоста-

нати Македонци кои учествувале како ополченци - доброволци во Балкан-

ската војна
7
, а кон нив биле приклучени и воените заробеници Македонци во 

српската војска, кои биле испратени во многубројните логори во Австро-

Унгарија
8
.  

Кога силите на Централниот блок ѝ дале ветување, меѓу другото, за 

присвојување територии од Македонија, бугарската влада со потпишувањето 

                                                           

5
По Јулскиот ултиматум, летото 1914 година, Австро-Унгарија ѝ објавила војна на Србија, 

која прераснала во општ голем светски судир, со што почнала Првата светска војна како 

судир на два воени блока групирани во т.н. сили на Антантата и на Централните сили. 
6
Бројката на иселени Македонци во Бугарија осетно се зголемила по завршувањето на 

Балканските војни, со оглед на репресалиите вршени од страна на „ослободителите“. 

Бројката на  бегалците од Егејска Македонија, кои преку пограничниот пункт Деде Агач 

преку морски пат доаѓале во Бугарија по одлуките од Букурешт, достигнала околу 100.000 

лица. Види: Македонски марторолог, София, 2005, 154. 
7
За време на Балканската војна, Бугарија формирала вкупно 15 доброволни дружини, во кои 

биле претежно вклучени Македонци. Нивната бројка достигнала 16.844 лица, кон кои треба 

да се додадат и 2.174 лица вклучени во одделните чети. Види: Македоно-одринското 

опълчение 1912-1913 г. личен състав, Архивни справочници, 9, София, 2007, 895. 
8
Точниот број Македонци кои биле заробени како српски војници и однесени во воените 

логори на Австро-Унгарија е невозможно да се утврди. Сепак, се смета дека нивната бројка 

изнесувала околу 11.000 лица, кои биле одново регрутирани, овојпат за потребите на 

бугарската армија. Види: Елена ЕВСТАТИЕВА, Положението на македонските българи 

военнопленници от сръбската армия в Австроунгария и отношението към тях на Австро-

Унгарското и българското правителство, Военноисторически сборник, бр. 5, София, 1968, 

20-31.  

За дел од нив и за нивната судбина се запознаваме и во публикацијата на  Отпретани 

сведоштва. Војнички писма од Големата војна 1914-1918, Транскрипција, архивско и 

теренско истражување: м-р Јасмина Најдовска и м-р Дијана Петреска, Скопје, 2008. 
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на тајните воени договори со Германија и Австро-Унгарија
9
, всушност, ѝ 

објавила војна на Србија, држава што ја сметале за главен кочничар за освоју-

вањето и заземањето на Вардарска Македонија. 

Големиот број регрутирани Македонци довел до создавање одделна 

воена единица во бугарската армија, со што била формирана 11. Македонска 

пешадиска дивизија
10

. 

Дивизијата била составена од шест полка, кои биле распоредени во 

три бригади, командувани од Штабот на дивизијата, под чија команда се 

наоѓале и другите воени единици распоредени кон дивизијата: артилериската, 

инженериската, коњаничката, санитарната, ветеринарната, како и судската и 

поштенската служба
11

.  

Меѓу пријавените доброволци свое место нашла и Донка Ставрева 

Ушлинова, која, според сочуваниот документ [Уволнителен билет], се прија-

вила во градот Плевен, кој бил еден од  регрутните собирни центри на 

бугарската армија
12

. 

Заедно со својот сопруг Ставри Христов
13

 била распоредена во 

Вториот пешадиски полк
14

, кој влегол во Првата бригада на формираната 11. 

Македонска дивизија. 

                                                           

9
Како неразделен дел од склучениот договор била приложената карта, со која било гаранти-

рано проширувањето на Бугарија со доделување на т.н. спорна и беспорна зона според 

Бугарско-српскиот договор од 1912 година. Види: Македонија во меѓународните договори 

1875-1919,Избор, редакција и коментар на  д-р Александар Христов и Јован Донев, ДАРМ, 

Скопје, 1994, Док. бр. 34, 192-193. 
10

Задачата поврзана со нејзиното основање му била наложена на Петар Дрвингов. На денот 

на нејзиното основање, 12 (25) септември 1915 година, формацијата броела 33.754 војници. 

Види: Димитър МИНЧЕВ, Военнореволюционната дейност на Петър Дървингов (1898-

1918), София, 1990, 116. 

Петар Дрвингов (Кукуш, 1875 – 1958, Софија), бугарски офицер, револуционер и 

воен историчар. Организатор и началник на Штабот на 11-тата Македонска дивизија.   
11

Поопширно види: Петъръ ДЪРВИНГОВЪ, Дъйствията на 11-а пъхотна македонска 

дивизия от Криволакъ до Богданци 1915 г., София, 1920, 2-3. 
12

Димитър МИНЧЕВ, Учестието на населението от Македония в българската армия през 

Първата световна война 1914-1918 г., София, 1994, 54, таблица 2. 
13

Ставри Христов (село Лера, Битолско, 1888 – 1950, Варна), доброволец во Македонско-

одринското ополчение. 
14

Полкот бил составен од три дружини и една половинка од митралеска дружина. Под 

команда на 40 офицери биле вкупно 4.678 подофицери и војници. За нивните потреби имале 

на располагање 382 коња, 359 товарни коли  и 17 обични, биле вооружени со 3.299 пушки и 

карабини и 1 митралез. 

Потполковникот Никола Дагарадинов (Банско, 1867-/) го повел полкот во војна, чија 

команда во текот на борбите ја презел полковникот Стојан Калојанов (село Долно Драгишта, 

Разлошко, 1869 – 1938,/). 
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Слика 1: Донка и нејзиниот сопруг на Македонскиот фронт 

Со објавувањето на Манифестот на бугарскиот цар Фердинанд I
15

, кој, 

всушност, бил повик за војна, единицата во која била и Донка Ушлинова ги 

почнала своите борбени дејства со што навлегла во Македонија и по нејзи-

ното заземање на вардарскиот дел, во согласност со упатствата на Германија, 

се распоредиле по должината на новосоздадениот Македонски фронт
16

. На 

борбената линија останале сѐ до крајот на септември 1918 година, односно до 

капитулацијата на Бугарија. 

На оваа фронтовска позиција сè додека траела војната, биле концен-

трирани сили од двата воени блока за што за својата жестокост, важност и 

неизвесност говори и податокот на огромната концентрација на спротивста-

вени пешадиски сили
17

. 

                                                           

15
Централен  държавен архив, София, фонд 313 к Васил Христов Радославов (1854-1929), 

оп.1, а. е. 2303, л. 1.  

Фердинанд I (Виена, 1861 – 1948, Кобург, Германија), владетел на Бугарија како кнез 

(1887-1908) и цар (1908-1918). 
16

Борбената линија на создадениот фронт до крајот на војната се протегала од Орфанскиот 

Залив до Јадранското Море, во должина од 450 км, поминувајќи и пресекувајќи ја територи-

јата на Македонија. Види: Александар ТРАЈАНОВСКИ, Македонскиот фронт (1915-1918) 

низ руската документација. Македонија и Русија/СССР (историја-политика-култура) од 

Првата светска војна до формирањето на современата македонска државност (1914-1944), 

Скопје, 2011, 116. 
17

Во летото 1918 година здружените сили на Антантата броеле вкупно 628.000 лица (биле 

распоредени во одделни војски: француски околу 180.000, британски околу 120.000,  српски 

околу 150.000 лица, грчки околу 135.000 и италијански 42.000 лица). Види: Петар ОПАЧИћ , 

Србија и Солунски фронт, Београд, 1984, 135. 

[ 60 ]



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 22 
 

Фронтовската борба ги задржала речиси непроменети позициите на 

двете спротивставени сили сѐ до септември 1918 година кога било одлучено 

да се реши Македонскиот фронт, со што набргу довело до окончување на 

воените дејства и капитулација на силите на Оската. 

По пробивот на Добро Поле (17 септември 1918 година), бугарските 

војски ги напуштиле позициите и не сакале да се борат, со што почнале 

деморализацијата и јавниот протест на војниците да не војуваат. Бугарската 

влада побрзала да склучи примирје, односно капитулација на Бугарија
18

. 

Споменатиот документ Уволнителен билет говори за демобилиза-

цијата на Донка Ушлинова од бугарската армија во согласност со склученото 

примирје во Солун, со кое, меѓу другото, Бугарија била принудена да го 

положи своето оружје
19

. 

Во документот, испишан на меморандум на 11-тата Македонска диви-

зија, заведен под број 248, се наведува нејзиното пристапување како добро-

волец, со што била распоредена во Вториот македонски пешадиски полк од 

11-тата Македонска дивизија
20

. Со влегувањето на Бугарија во војна го 

изодела целиот борбен пат на единицата, од нејзиното формирање во Плевен, 

па преку Софија - Радомир - Царево Село - Кочани - Криволак - Гоистренци - 

Беласица - Дојранско Езеро - Дорлуаји - Черница - Хума - Дојранско Езеро - 

Беласица - Ново Село - Демидово - Петрич, до демобилизирањето во Горна 

Џумаја на 15 октомври 1918 година
21

. 

                                                                                                                                                                 

Наспроти нив биле силите на Централниот блок, кои во истиот период ја достигнале општата 

бројка од 626.287 лица. Види:  Иван ПЕТРОВ, Войната в Македония (1915-1918), София, 

2008, 184. 
18

Примирјето било потпишано во Солун на 29 септември 1918 година од страна на испрате-

ната бугарска делегација и главната команда на Источната армија на силите на Антантата на 

Македонскиот фронт. Види: Македонија во меѓународните договори (1913-1940), Том I, 

Избор, редакција и коментар д-р Михајло Миноски, Скопје, 2006, Док. 27, 152.  
19

Александар СТОЈЧЕВ, Дојран 1915-1918 (воени операции), Скопје, 2007, 243-244, Прилог 

бр. 26. 
20

Преименувањето во бугарската војска било извршено во текот на јули 1917 година кога 

постојните полкови во 11. Македонска дивизија ги добиле последователните именувања како 

бројки, и тоа: првиот полк станал 59-ти, вториот 60-ти, со што шестиот полк бил преиме-

нуван во 64-ти полк. 
21

Низ пребарувањата дојдовме до уште еден Македонец што го сочувал овој документ. 

Имено, потпоручникот  Борис Проевски, кој од Одеса, по завршувањето на студиите на меди-

цина, бил назначен за лекар во 6. полк (64. полк) од 11. Македонска дивизија, го поседувал 

овој документ за својата демобилизација издаден на истиот датум и место како и спомена-

тиот Уволнителен билет на Донка Ушлинова. Види: Държавен архив – Благоевград, Фонд 

1122 – Семеен фонд Проевски (1879-1977), 1896-1977, оп. 1, а. е. 6, л. 4. 

Борис Ташков Проевски (село Јанковец, Ресенско, 1879 – 1961, Благоевград), служел 

како доброволец во Македонско-одринското ополчение за време на Балканските војни. За 

своето учество во текот на Првата светска војна бил награден од бугарскиот цар Фердинанд I 

со орден „Св. Александар“ со сребрен крст и мечеви. 
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Слика 2 Уволнителен билет (документ за демобилизација) 

Од многуте битки низ кои поминала во документот се наведени само 

последните случувања: на 18 септември 1918 година кај селото Николич, 

Дојранско, и на 29 септември 1918 година кај Ново Село, Струмичко
22

. Овие 

споменати битки, водени на секторот од т.н. дојрански фронт за разлика од 

истовремените битки на западниот дел од Македонскиот фронт, биле завр-

шени со голем успех на бугарската војска, која, сепак, во согласност со 

солунското примирје морала да се повлече
23

. 

Својата војничка храброст ја покажувала сè додека траела војната, со 

што била забележана за време на една ненадејна посета на генерал-лејтенант 

Никола Жеков
24

 на фронтовата линија, летото 1917 година. Тогаш тој лично 

                                                                                                                                                                 

Орденот „Свети Александар“ бил уреден со указ на кнез Александар Батенберг од 25 декем-

ври 1881 година. Тој им се доделувал на воени лица за заслуга за време на војна за пројавена 

храброст. Види: Веселин ДЕНКОВ,  Български ордени и медали (каталог), София, 2001, 35. 
22

Освен споменатите битки во документот, во својот воен поход во Македонија единицата на 

Донка Ушлинова имала и други вооружени судрувања. За нив говори нејзиниот командир, 

полковникот Стојан Калојанов, во потпишаното Удостоверение за Донка, каде што ги набро-

јува и претходните битки: при селото Војшинци од 10 ноември 1915 година, при селото 

Бистренци од 23 ноември истата година, како и судрувањата во околината на селото Хума од 

јуни и август 1918 година. Поопширно види: Речи и подвизи на доброволката Донка 

Войвода, София, 1928, 12. 
23

Александар СТОЈЧЕВ Дојран 1915-1918 (воени операции), Скопје, 2007, 153-154. 
24

Никола Жеков (Сливен, 1864 – 1949, Баварија), министер на војната, со влегувањето на 

Бугарија во војната бил назначен за главен командант на бугарската Дејствувачка армија. 
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ја наградил со престижниот војнички орден „За храброст“ од I степен и ја 

промовирал во чин помлад подофицер
25

.   

На задната страна од Уволнителниот билет се напоменува нејзината 

обврска за враќање дел од војничката униформа: шинел, војничка блуза, 

чизми, панталони и шапка
26

.  

Исто така, на документот е забележано дека како војник ѝ била дадена 

храна за наредните десет дена, односно купони со кои ќе ги задоволи тие 

потреби. 

Нејзината судбина, како и на илјадниците други Македонци, ја отсли-

кува во своите белешки од војната и Александар Босилковски
27

, кому по 

раздолжувањето со војничките плачки и добивањето Уволнителен билет, му 

рекле: „Кој каде му гледаат очите нека си оди. И така војната се сврши 

непријатно за нас“
28

. 

Нереализираните идеали поврзани со слободата и животот на родната 

Македонија ја принудиле Донка Ставрева Ушлинова да го продолжи својот 

живот во Варна, далеку од родниот крај за кој дала сѐ што можела. Умира на 

27 јуни 1937 година, а во издадениот некролог на Варнерското македонско 

женско благотворително дружество, меѓу другото, се истакнува нејзиното 

„...револуционерно, херојско саможртвување како смел борец за родните 

идеали“
29

. 

Таква останала во душите и срцата на луѓето што ја познавале
30

. 

                                                           

25
Речи и подвизи на доброволката Донка Войвода, София, 1928, 13.  

На самиот фронт бил одликуван и нејзиниот маж Ставри Христов. 

Военото одликување, орденот „За храброст“, е најстаро востановено бугарско одликување од 

времето на бугарскиот кнез Александар Батенберг во 1880 година, со кое се „...наградувале само 

за време на војна заслужни воени лица, со пројавена машкост, хероизам и подвизи на бојното 

поле“. Види: Веселин ДЕНКОВ, Български ордени и медали (каталог), София, 2001, 17. 

Ова одликување, Донка Ушлинова, но со други именувани степени на орденот, го добила и 

претходно за време на големата војна, како и за пројавената борбеност во текот на Балкан-

ските војни. Види: Драган ГЕОРГИЕВ, Битолчани во виорот на Балканската војна – Битол-

чани вклучени во Македонско-одринското ополчение (1912-1913), Зборник на трудови, 16, 

Битола, 2012, 58. 
26

Како задолжителен дел на пешадискиот бугарски војник, според прописите за време на вој-

ната, требало да носи 27.946 кг. На грбот имал 16.970 кг облека и војничка опрема и 9.435 кг 

пушка, нож и 150 патрони, 1.700 кг храна. Види:  Даниела ЦАНКОВА-ГАНЧЕВА, Военната 

униформа в България 1874-2004, София, 2012, 134. Во текот на војната биле воведени и заш-

титни шлемови, кои биле увезени од Германија. 
27

Александар Босилковски (село Јанковец, Ресенско, 1888 – 1971, село Јанковец, Ресенско) 

мобилизиран во бугарската армија во текот на Првата светска војна, затечен како македонски 

емигрант кој престојувал во Софија, каде што татко му го повикал да изучува занает. 
28

П[авле]. МИТРЕСКИ, Четири години во рововите на Солунскиот фронт (Дневник на еден 

учесник во Првата светска војна), Сп.. „Историја“, год. X/2, Скопје, 1974, 432. 
29

Архив на Военно исторически музей, София, Х-А-1687/1 – спомени на Донка Ушлинова. 
30

Илия ИЛИЕВ, Донка  войвода..., 72. 
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Резиме 

Преку доделениот документ за демобилизација на Донка Ставрева 

Ушлинова од страна на бугарската армија по нејзината капитулација во 

Првата светска војна, се запознаваме како со нејзината судбина, така и со 

илјадници други Македонци што го изоделе истиот борбен и мачен пат во 

текот на овој воен судир. Оттаму дознаваме за нивната бројност, многуте 

водени битки, како и покажаниот хероизам на фронтовата линија во текот на 

траењето на војната.  

 

Summary 

Through the demobilization document issued to Donka Stavreva Ushlinova 

by the Bulgarian army, following their capitulation after the World War I, we learn 

about her personal life and about the destiny of thousands of other Macedonians, 

who went through the same struggle and tormenting path in the course of this 

armed conflict. There from we can obtain data about their number, the numerous 

battles they were participating in and the bravery they had shownon the front line 

during the entire wartime. 
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