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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 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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Д-р Роберто ТРАЈКОВСКИ
1
 

 

Балканскиот Полуостров во стратегијата на Германската 

Империја во 1915 година
2
 

 

Апстракт: Од влегувањето на Османлиската Империја во Првата светска 

војна, врските меѓу Централните сили на Балканскиот Полуостров биле 

значително отежнати, прашање што создала прилична загриженост кај 

Врховната команда на германската војска, што уште повеќе се зголемила по 

неуспехот на австро-унгарските воени операции против Србија и Црна Гора, 

во втората половина на 1914 и првата половина на 1915 година, како и 

почетокот на воената операција на вооружените сили на Антантата за 

заземање на Дарданелите, кои всушнос, го предизвикале военото и 

политичкото ангажирање на Германската Империја на Балканскиот 

Полуостров во текот на 1915 година. 

 

Клучни зборови: Прва светска војна; Германска Империја; Отоманска 

Империја; Балкански Полуостров. 

 

Иако влегувањето на Отоманската Империја во Првата светска војна,
3
 

посебно нејзиниот воен ангажман против Руската Империја, во Берлин било 

дочекано со големо задоволство, бидеќи, според тогашната стратегија на 

Германската Империја, отоманската војска требало да врзи што е можно 

повеќе противнички сили (британски и руски), таквиот ентузијазам набрзо 

спласнал. Веќе во крајот на 1914 година, по големите загуби на отоманската 

војска на Кафкаскиот фронт ангажирање на Отоманската Империја во правец 

на Суецкиот Канал останал само сон за Врховната команда на германската 

војска.
4
 

Еднa од главните причини за неуспесите на отоманската војска на 

крајот на 1914 година била отежнатата врска меѓу Централните сили на 

Балканскиот Полуостров: големото растојание, цајтнотот и односот на 

„непријателската“ Србија, како и неутралната Романија.
5
 Всушност, се рабо-

тело за прекин на две значајни комуникации, т.н. „Ориентална железница“, 

                                                           
1
Д-р Роберто Трајковски е вработен во СОУ „Таки Даскалот-Битола“, со адреса Борис 

Кидрич б.б. Битола. Адреса на живеење: Цане Бујуковски бр. 27, Битола. е-пошта: 

trajkovski.robert@yahoo. com.  
2
Статијата е презентирана на научната конференција „100 години од Првата светска војна-

Битката на Галиполе и глобалните последици од неа“, одржана на 9-10 декември 2015 - 

Скопје / 12 декември 2015 – Битола, во организација на Државниот архив на Р. Македонија; 
3
 Османлиската Империја во Првата светска вoјна влегла на 1 номеври 1914 година. 

4
Erich von Falkenhayn,Die Oberste Heeresleitung, 1914-1916. In ihren wichtigsten 

Entschließungen. Ernst SigfriedRittler und Son, Berlin, 1920, 41-43. 
5
Во почетокот на октомври 1914 година, Романија забрани транзаит на германски воен 

материјал наменет за Османлиската Империја низ нејзина територија. 
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што поминувала низ српска територија и водената делница по р. Дунав која 

поминувала низ романска територија. Поради тоа, доставата на воен матери-

јал од страна на Германската Империјаза потребите на Отоманската Импе-

рија,
6
  била значително забавена и отежната, што од друга страна, предизви-

кало, оперативните можности на отоманската војска во почетокот на Првата 

светска војна да се значително ограничени.
7
 

Во меѓувреме, и покрај споменатите тешкотии германската воена 

помош за Отоманската Империја комплетно не изостанала. Уште во првата 

половина на 1914 година, бројот на германски офицери во Османлиската 

Империја од околу 40-тина се зголемил на околу 70, од кои дел се распоре-

дени во оперативните единици на отоманската војска.
8
 По започнувањето на 

Првата светска војна, поточно, на 10 август 1914 година, во Дарданелите  

навлегла главнината на германската средоземноморска флота,
9
 која била 

припоена кон османлиската воена морнарица. Накрајот на август 1914 

година, во Истанбул, пристигнле околу 460 германски морнари, специјалисти 

за крајбрежна одбрана и поставување на поморски мини (т.н. „Специјална 

команда Уседом“), кои во почетокот на септември истата година започнале 

засилени активности за зацврстување на отоманската одбрана и фортифика-

циони објекти во Босфорот и Дарданелите.
10

 

Во текот на Галиполската операција (19 февруари 1915 година - 9 

јануари 1916 година), командант на новоформираната 5. отоманска армија, 

концентрирана на двете страни околу Дарданелите, бил генерал-лајтнант Ото 

Лиман фон Сандерс, кој од средината на декември 1913 година ја предводел 

германската воена мисија во Отоманската Империја. Може дури и да се 

заклучи, дека храброста и одлучноста на гладната и босонога отоманска 

војска и Сандерсовата одбранбена стратегија и тактика, главнината на соп-

ствената армија да ја концентрира во внатрешноста на европската и азиската 

страна, од каде ефикасно ги одбивала нападите на војските на Антантата и 

рализирале повеќе контранапади, се покажало одлучувачки за големата 

победа на османлиската војска во Галиполската операција. Впрочем, под 

негова команда, до израз дошол воениот гениј на тогашниот полковник 

Мустафа Кемал, како командант на османлиската 19. пешадиска дивизија.
11

 

                                                           
6
Како што предвидувал „Договорот за сојузништво меѓу Германската и Османлиската 

Империја“ од 2 август 1914 година“.http://avalon.law.yale.edu/20th_century/turkgerm.asp. 
7
Ulrich Trumpener, German Military Aid to Turkey in 1914: An Historical Re-Evaluation. The 

Journal of Modern History. XXXII/2. University of Chicago Press, 1960, 145-149. 
8
Бројот на германски офицери, воени лекари и службеници во Османлиската Империја, до 

крајот на војната пораснал на околу 800. Liman von Sanders, Fünf Jahre Türkei. August Scherl, 

Berlin 1920, 32. 
9
Се работеше за крстосувачот „Гоебен“ и лесниот крстосувач „Бреслау“. 

10
Ulrich Trumpner, Germany and the Ottoman Empire 1914-1918. Princeton University Press, 

Princeton (New Jersey, NY, USA), 1968, 36, 46. 
11

Franz Uhle-Wettler, Die Schlacht um Gallipoli 1914/15. Bedeutung und Grundlagen der 

Auftragstaktik.Pallasch 31, 2009, Hamburg, 111-112. 
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Претходно елаборираното е во тесна врска и со неуспехот на австро-

унгарската војска да се „справи“ со српската и црногорската војска, во крајот 

на 1914 и првата половина на 1915 година. Во таква ситуација, Австро-

Унгарија била принудена да  го прифати германскиот предлог за заедничка 

воена операција против Србија.
12

 Нешто подоцна, истата одлука била запеча-

тена со „Договорот за пријателство и сојуз меѓу Бугарија и Германската 

Империја и „Воената конвенција меѓу Германија, Австро-Унгарија и Буга-

рија“ од 6 септември 1915 година (види: Прилог),со што стратегиската ини-

цијатива на Балканскиот Полуостров преминала на страна на Централните 

сили. Што се однесува пак до односот на Бугарија, тоа беше логички сплет на 

настаните, имаќи го  предвид лицитирањето на двата спротиставени воени 

блокови за нејзино вовлекување во војната, посебно апелите на тамошната 

македонска општественост, при што од страна на Германската Империја и 

било понуденo ревизија на Букурешкиот мировен договор од 1913 година и 

анексија на т.н. „српска Македонија“, т.е. Вардарскиот дел на Македонија, 

која тогаш влeгувала во составот на Кралството Србија. Што е исто така 

значајно, Отоманската Иперија на Бугарија и отстапила околу 2.000 км
2
 на 

левиот брег на р. Марица, со што било запечатено турско-бугарското сојузниш-

тво за време на Првата светска војна.Имено, во таква воено-политичка конста-

лација, на 14 октомври 1915 година, Бугарија влегла во Првата светска војна. 

 

 
 

                                                           
12

Holger H. Herwig, The First World War. Germany and Austria-Hungary 1914-1918. 2nd Edition. 

Bloomsbury, London-New Delhi-New York-Sydney, 2014, 158. 
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По инсистирање на тогашниот началник на штабот на германската 

војска, генералот на пешадијата Ерих фон Фалкенхаун и министерот на 

војната на Бугарија, Никола Тодоров Жеков, за врховен командант на опера-

тивните единици на Германската Империја, Австро-Унгарија и Бугарија, 

планирани да земат учество во воената операција против Србија и Црна Гора, 

a кои ќе влезат во составот на една посебна група на армии, бил назначен 

харизматичниот пруски генерал-фелдмаршал Аугуст фон Макенсен.Се рабо-

тело за искусен и способен командант, докажан во борбите против руската 

војска во Источна Прусија и Западна Галиција во 1914 и 1915 година.
13

 

Во составот на новоформираната Група армии Макенсен влегувале три 

крупни воено-оперативни формации: Германската 11. армија; Австро-унгар-

ската 3. армија; бугарски единици кои подоцна влегле во составот на 

Бугарската 1. армија и Бугарската 2. армија, кои биле германска стратегиска 

команда. Во составот на Германската 11. армија, под команда на генералот на 

артилеријата Макс фон Галвиц (Max von Gallwitz), освен армиските единици 

(тешка артилерија), влегувале: III армиски корпус,
14

IV армиски копрус
15

 и X 

резервен корпус.
16

 Интересно е да се спомене, дека во составот на Групата 

армии Макенсен влегла и штотуку формираната Бугарска 11. пешадиска-

македонска дивизија,
17

 која во германската воена документација од тој 

временски период, се среќава под името „Македонска легија“ („mazedonische 

Legion“...).
18

 Според “Директивата за Групата армии Макенсен за военатата 

операција против Србија“, издадена на 15 септември 1915 година, нејзина 

стратегиско-оперативна задача била: „Уништување на српската војска, каде и 

да е концентрирана и што е можно побрзо воспоставување и обезбедување 

копнена врска меѓу (Австро-)Унгарија и Бугарија.
19

 

Воената операција на Групата армии Макенсен против Србија започ-

нала вечерта меѓу 5 и 6 октомври 1915 година. Според планот, Австро-унгар-

ската 3. армија (од Срем) и Германската 11. армија (од Банат) успешно ги 

форсирале реките Сава и Дунав, до 9 октомври го зазееле Белград, до 21 

октомври продреле до линијата Шабац-Рупањ-Топола-Голубовац, до 28 

октомври до линијата Љубовија-Марковац-Петровац, додека до 8 ноември - 

до линијата Нови Пазар-Крушевац-Ниш-Лесковац-Качаник. Потоа, некаде до 

20 декември 1915 година, следело „чистење“ на теренот од преостанатите 

                                                           
13

Holger H. Herwig, The First World War..., 159. 
14

Во состав: 5. и 6. пешадиска дивизија. Нешто подоцна и 25. резервна дивизија. 
15

 Во состав: 105. и 11. баварска пешадиска дивизија. 
16

 Во состав: 101. и 103. пешадиска дивизија. 
17

 Дивизијата започнала со формирање на 1 септември 1915 година, прво под името „Кадрова 

дивизија“. Истата броеше повеќе од 30.000 војници, подофицери и офицери, повеќето по 

потекло од  Македонија. Полковникъ П. Дървнговъ, Дъйствията на 11-а п. Македонска 

дивизия отъ Криволакъ до Богданци 1915г. Печатница „Новъ Животъ“, София, 1920, 1-2.   
18

 Kriegstagebuch (KTB)HeeresgruppeMackensen16. 9. 15. Bundesarchiv-Militärarchiv Freuburg 

im Breisgau Deutshland (понатаму: BAMAF), PH 5-I/76. 
19

„Anweisung für die neue heeresgruppe Mackensen für die operation gegen Serbien“...Gr. H. Qu., 

den 15. 9. 15. Nr. 7501. BAMAF, PH 5-I/78. 

[ 112 ]



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 22 
 

српски единици, кои не успеаале да се повлечат во правец на Албанија.
20

Во 

меѓувреме, на 14 октомври 1915 година, следел продорот на Бугарската 1. 

армија во денешна Р. Србија, која до 6 ноември ја запоседнала котлината на р. 

Голема Морава, додека Бугарската 2. армија продрела во денешна Р. 

Македонија, запоседнувајќи ги Скопје и Велес во рок од околу една недела. 

До 24 ноември, бугарската војска го запоседнала и Косово и не дозволила 

вооружените сили на Антантата да продрат во северен правец, по течението 

на р. Вардар.
21

 Потоа, по завршувањето на т.н. „Српска кампања“ („Serbische-

Feldzug“), во Македонија, во првите месеци на 1916 година, бил организиран 

Македонскиот (Солунски) фронт, додека на 8 февруари 1916 година, седиште 

на Групата армии Макенсен станало Скопје.
22

 

Стратешки гледано, по поразот на Србија и Црна Гора, Централните 

сили контролирале широк територијален појас, што се протегал од Северното 

Море до Дарданелите и понатака,  до р. Тигар. На 17 јануари 1916 година, 

првата железничка композиција, која тргнала од Берлин, пристигнала во 

Истанбул, со што примарната стратегиска цел на Врховната команда на 

германската војска била остварена.
23

 Во истиот временски период и според 

пишувањето на началникот на Врховната команда на германската војска, 

генералот на пешадијата Ерих фон Фалкенхаун, германската воена помош за 

Османлиската Империја значително се зголемила.
24

 

 

ПРИЛОГ
25

 

 

„Воена конвенција меѓу Германија Австро-Унгарија и Бугарија“ 

1. 

Трите воени раководства-потписници се согласуваат да преземат заед-

ничка операција против Србија и тоа, Германија и Австро-Унгарија најдоцна 

во рок од триесет денови, додека Бугарија во рок од триесет и пет денови по 

потпишувањето на овој документ. Германија и Австро-Унгарија, секоја 

посебно, да ангажира вооружени сили во јачина од најмалку шест дивизии, 

Бугарија, најмалку четири дивизии, кои ќе ги прегрупира и концентрира на 

српската граница. 

2. 

За врховен командант на вооружените сили утврдени со Член 1, се 

назначува генерал-фелдмаршалот Фон Макенсен, чија примарна задача е: 

                                                           
20

Rudolf Dammert, Der serbischeFeldzug. ErlebnisedeutscherTruppen. ZweiteAuflage. Verlag von 

Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1916, 183-184,187. 
21

http://rdsc.md.government.bg/BG/About/VoennaIstoria/ 3_07.php.   
22

BAMAF,MSG 109/8546. 
23

Holger H. Herwig, The First World War..., 164. 
24

Erich von Falkenhayn,Die Oberste Heeresleitung, 1914-1916..., 43, 56. 
25

BAMAF, PH 5-I/78. 
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Уништување на српската војска, без разлика каде се наоѓа и истовре-

мено да воспостави копнена врска меѓу Унгарија и Бугарија, како и да ја 

обезбеди. 

3. 

Генерал-фелдмаршалот Фон Макенсен им издава наредби на сите 

потчинети единици. Исто така има право да ги одредува временските рокови  

во врска со прегрупирањето, почетокот и текот на операциите, а во врска со 

временските рокови од Член 1, иако, глвно треба да се почитува временскиот 

рок, дека бугарските операции треба да започнат најрано пет денови по 

започнувањето на германските и австро-унгарските операции. 

Во штабот на генерал-фелдмаршалот ќе влезе по еден висок австро-

унгарски и бугарски офицер и тоа не како воени аташеа, туку како полно-

правни соработници. 

4. 

Германското воено раководство се обврзува, по отворањето на врс-

ките со Бугарија, во случај Бугарија тоа да го смета неопходно, вооружени 

сили, во јачина од околу една пешадиска бригада, да се стационираат во 

Варна и Бургас, да ги обезбедуваат нејзините граници и да раководат со про-

тивподморничките операции. Прегрупирањето на споменатите вооружени 

сили ќе се изврши само со дозвола на бугарската влада. Истите ќе се снабду-

ваат од сопствени извори. 

5.-8.пп 

9. 

Бугарија се обврзува, најдоца петнаесет денови по потпишувањето на 

овој договор, со Член 1 предвидените четири дивизии, да започне да ги 

прегрупира, кои по триесет и пет денови по потпишувањето на овој документ 

ќе бидат подготвени воено да дејствуваат на српската граница. Бугарија, исто 

така, се обврзува, најдоцна триесет и пет денови по потпишувањето на овој 

документ, најмалку една нејзина дивизија да ја премине српската граница и 

да ја запоседне Македонија. 

11.-12. 

 

 

Резиме 

 

Со одлуката Отоманската империја да учествува во Првата светска 

војна, односите меѓу Централните сили беа влошени, што предизвика голема 

загриженост во високиот состав на германската армија. Причината беше 

распаѓање на две многу важни линии за комуникација. „Ориенталната 

железница”, која минуваше низ српската територија и комуникациската 

линија на реката Дунав, која минуваше низ романската територија. Со тоа 

испораката на воена помош од германската империја до териториите на 

Отоманската империја беше тешка и бавна. Поради овој проблем, 

германската империја одлучи да преземе неколку стратешките мерки наа 
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Балканот кои се покажаа доста беа успешни: воената помош за Отоманската 

империја беше зголемена; потпишан е договорот за пријателство и сојуз, како 

и воената конвенција за заедничко дејствување против Србија, меѓу Бугарија, 

Австро-Унгарија и германската империја; германската армија учествувала во 

воената операција против Србија, а концентрирала сили на македонскиот 

(Солун) фронт. Од стратешка гледна точка, по победата над Србија кон крајот 

на 1915 година, Централните сили контролирале широка територијална зона, 

која се протегала од Северното Море, па сè до Дарданелите и реката Тигар. 
 

Summary 

 

Since the Ottoman empire decided to take participation in First World War, 

the conections got bad between the Central powers,which cаused big concern in 

the high comand of the German army.The reason was breakup of two very 

important comunication lines.The „Oriental railway“,which was passing through 

Serbian teritory and the river Dunav comunication line,which was passing through 

Romanian teritory. Because of this the delivery of military help from the German 

empire  to the Otoman empire was difficult and slow.Due to this problem the 

German empire decided to undertakesоmе strategic measures on the Balkansthat 

were succsessful: the military help for the Ottoman empire was enlarged; the 

agreement for friendship and alliance,as well as the military convention for 

common operation against Serbia, between Bulgaria, Аustrian-Hungary and the 

German empire was signed; the German army parrticipatedin the military 

operation against Serbia, and concentrated forces on the Macedonian (Solun) 

front. From a strategic point of view,after the victory over Serbia in the end of 

1915,the Central powers controled wide territorial zone,streched from the North 

Sea, until the Dardanelles, and so on until the river of Tigres. 

 

 

Извори и литература 
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Сојузен архив – Воен архив Фрајбург на Брезгау (Bundesarchiv-Militär 
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