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Vlatka Lemić1

Activities of Croatian archives in marking the centenary 
of the First World War

Апстракт: Заедно со многубројни национални и меѓународни иницијативи 
посветени на одбележување на 100-годишнината од Првата светска војна, Хрватскиот 
архив е, исто така, вклучен во различни активности и програми поврзани со 
изучување, процесирање, дигитализација и презентирање архивски извори за 
Големата војна на институциско и локално ниво и учествува во разновидни 
национални и интернационални иницијативи и проекти. Сите планирани активности 
и проекти во периодот од 2014 до 2018 година имаат за цел да придонесат за 
подигнување на јавната свест за влијанието на Војната врз хрватската и европската 
историја и да ја прикажат работата и важноста на архивите во изучувањето и 
сочувувањето на минатото. 

Клучни зборови: Хрватски архив, 100-годишнина од Првата светска војна, 
општествени програми

Introduction
Archival service in Croatia consists of state archives, other heritage institutions 

(libraries, museums, institutes, documentation centres and other institutions) in which 
archival material is kept (which can be considered as “archives outside the state archival 
system”), creators and owners of archival records and archival service management. 
Through the state archives' network, consisting of the Croatian State Archives and 18 
regional state archives in Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Međimurje, Osijek, 
Pazin, Rijeka, Slavonski Brod, Sisak, Split, Šibenik, Virovitica, Vukovar, Varaždin, 
Zadar and Zagreb with their local departments: Metković-Opuzen-Ploče, Žrnovo at 
Korčula island, Senj, Nova Gradiška, Požega, Koprivnica, Krapina, Vinkovci and 

1 PhD, archival counsellor, Croatian State Archives, Zagreb.
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Novalja – archival service takes care of national archival heritage and ensures its 
protection and information integrity. 

As a national archive, the Croatian State Archives in Zagreb (CSA) performs 
archival services relating to archival and current records created by state bodies, state and 
public institutions and enterprises, by corporate bodies, and by families and individuals 
whose activity covers the whole or a greater part of Croatia, or is of national interest. The 
tasks of the Croatian State Archives (CSA) as the central archival institution also include 
planning of archival activities, coordination of the professional work of the archives 
and managing archival records information-documentation service on the national level. 
Regional archives perform archival services with respect to records of regional and local 
state bodies, corporate bodies vested with public authority and public services, as well as 
individuals and organisations important for documentation of regional history.

In line with a number of national and international initiatives dedicated to the 
celebration of the centenary of the First World War, Croatian archives are also actively 
involved in various activities and programs related to research, processing, digitization 
and presentation of archival sources about the Great War at institutional and local level, 
as well through various national and international initiatives and projects. International 
cooperation across national borders is also an important factor for the remembrance of the 
First World War, as well as the professional activities of the archives, representation of the 
common European values, their acquisition, and their synergic usage based on the past.

State Archives Public Program and Activities Documenting 
the Great War

In collaboration with various cultural and scientific institutions and associations, from 
2014 until now, the Croatian public archives have dedicated lots of their public programs 
to WWI themes and issues and prepared a program of appropriate activities in the period 
2014 – 2018. They are composed of the publication of various sources, organizing lectures 
and exhibitions on WWI topic, as well as organisation of professional and scientific meetings 
and conferences. Within the archival service, CSA coordinates the activities of the network 
of state archives, and is also one of the main holders of the national project “Centenary of the 
Great War” which is led by the Commission for the Coordination of marking the centenary of 
First World War and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia. 

All planned activities of the CSA and other Croatian archives aim to facilitate the 
availability of presently unknown sources from that time, to promote the importance of 
historical sources for the study and understanding of history as well as their use in the 
educational process. Most attractive for the general population are exhibitions, since 
they provoke public interest in archival institutions and historical documents. In order to 
provide elaborated micro and macro viewpoints on the First World War, the exhibitions 
of archival holdings are prepared, through individual, personal stories and objects as to 
make the extent of the horrors of war conceivable and mirror the larger picture of them. 
The majority of exhibitions is planned to also be available through the archives’ websites.  
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The list of exhibitions of Croatian archives relating to the First World War realized 
since 2014 independently by them or in collaborations with museums, libraries, institutes, 
faculties and other institutions includes: 

•The exhibitions “Field Marshall Svetozar Borojević”, “Sarajevo assassination 
in 1914 and the First World War in the documents of Monastery in Fojnica archives” 
and “Croatia in the First World War through fonds and the CSA collection” (Croatian State 
Archives)

•The exhibition “Bjelovar’s hospitals in the Great War 1914 – 1918” (State Archives 
in Bjelovar)

•The exhibition on the reflections of the war in the Korčula district “Disremembered 
war” (State Archives in Dubrovnik)

•The exhibitions “General Milan Emil Uzelac "father" of the Air Force of the 
Austro-Hungarian Empire”, “In the wake of the First World War” and “Karlovac’s 
people in the First World War” (State Archives in Karlovac)

•The exhibitions “Međimurje in the First World War” and “The First World War 
in the archival material of the District Court of Maribor / Military stories from the court 
archives” (State Archives for Međimurje)

•The exhibition “Lika in the Great War” (State Archives in Gospić)
•The exhibition “Šibenik in the First World War” and  the Project “Šibenik 

Harbour in the First World War” (State Archives in Šibenik)
•The exhibition “Margraviate Istria in the Great War” (State Archives in Pazin 

and State Archives in Rijeka)
•The exhibition “Brod na Savi and the First World War” (State Archives in 

Slavonski Brod)
•The exhibition “The Lion of Soča” about field marshal Svetozar Boroević (State 

Archives in Sisak)
•The exhibition “Tracing the forgotten war through Virovitica 1914th – 1918th” 

(State Archives in Virovitica)
•The exhibitions “A.D. 1914. – Records of war” and “While cannons speak muses 

(not) keep quiet (Social life of Varaždin in 1915)” (State Archives in Varaždin)
•The exhibition of photographic and documentary material “The Great War – 

from the assassination in Sarajevo until the entrance of Italian army in Zadar” (State 
Archives in Zadar)

•The exhibitions of war postcards “Boys, go ahead!/Vorwärts Croatische Brüder!” 
from the legacy of  Ivan Medved, “Life in Osijek in the circumstances of the First World War, 
“28th Domobranian Infantry Regiment on Photographs from the Fonds of the State Archives 
in Osijek”, “Written mark of the European economy in Osijek during the First World War” 
and Project “Croatian generals in Austro-Hungarian Army” (State Archives in Osijek)

•The exhibition “Zagreb and Zagreb people in the First World War. The situation, 
events, reflections” (State Archives in Zagreb)



Македонски архивист 

12

•The exhibition “Vinkovci region in the Great War 1914 – 1918” and “Županja 
and surroundings in the First World War” (State Archives in Vukovar)

•“The 1915/1916 war school year at the Classical Gymnasium in Split” (State 
Archives in Split)

Figure 1.Posters and catalogues of WWI exhibitions in Croatian archives

Many of these exhibitions were accompanied with published and virtual 
catalogues, and their public presentation was often coordinated with public lectures, 
professional meetings and publishing activities. Some of new books published in archives 
complementary to other public activities are: 

•Srijem in the First World War 1914 – 1918 Collected papers from the scientific 
conference 9 June 2015 by the State archives in Vukovar,

•Tonko Barčot: Disremembered war. Korčula district in the First World War by 
the State archives in Dubrovnik, 

•Jevgenij Paščenko: Croatian graves 1914 – 1918. Carpathians, Galicia, Bukovina 
by the Croatian State Archives, 

•Siniša Stein, ed. Minutes of the City Council of Čakovec 1914 – 1918 by the 
State archives in Medimurje.

The most comprehensive work was done by the Croatian State Archives and the 
thematic archival guide “The First World War in CSA fonds and collections” published 
in 2017 on 830 pages presented records related to the WWI from 186 CSA fonds with 
indexes.
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Figure 2. Poster and catalogue of CSA WWI holdings exibition 
and thematic Archival Guide

National and international collaborations, projects and activities
In order to reach new public, as well as to widely promote the variety and scope of 

archival sources regarding the First World War and to encourage its research, celebrations of 
the International Archival Day in Croatia in 2014 and 2015 were dedicated to the theme “The 
First World War in Croatian archives”. Since this manifestation is jointly organised by the 
Croatian Archival Association and all public archives in Croatia, accompanied programs in all 
institutions were focused on this issue.

For promotional reasons, CSA, in cooperation with State archives in Osijek, 
published the calendar “Croatian Officers in Great War” for 2016 which was distributed 
to many  cultural, scientific and educational institutions in Croatia.                     

 Figure 3. Poster for International Archival Day 2014 dedicated to the theme “The First 
World War in Croatian archives” and the archival calendar for 2015
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In the framework of the national project by the Ministry of Culture, “Centenary 
of the Great War” in May 2014, the CSA hosted the EUNIC–CROATIA international 
symposium “Commemorating 1914–Exploring the War’s Legacy” that brought together 
historians across Europe. In the same time CSA was also the central place of the Central 
National Commemoration of the First World War Centenary for which the booklet “First 
World War – A hundred years latter” is prepared, consisting of a historical overview and 
a, list of various programs commemorating the First World War centenary supported by 
the Ministry of Culture, which also can be found at the Ministry’s website.   

The Croatian State Archives, the State Archives in Osijek and Dubrovnik together with 
some museums and libraries in Croatia participated in the project Europeana 1914 – 1918 
through organization of “Days of collecting memorabilia” for which ocasion citizens 
brought their families’ memories from the First World War to the Archives to be 
digitized and described under the instructions of archivists and historians and posted 
on the website of the project Europeana 1914 – 1918. The CSA also participated in 
the project CENDARI (Collaborative European Digitized Archive Infrastructure) by 
publishing material from the Stjepan Sertić’s Photo album from Italian battlefield in their 
First World War Digitized Collection.

Figure 4.Ministry of Culture material and Europeana activities

Through the CSA international cooperation program, in June 2014 in the 
framework of the EU project ENArC (European Network on Archival Cooperation) in 
Sarajevo, in cooperation with the Archives of Bosnia and Herzegovina and other partners, 
the international archival conference “WWI: Reflections from behind the frontlines” was 
organised. 

Beside publishing educational and promotional activities related to the First 
World War sources, the CSA also supported the Austrian Cultural Forum project “The 
First World War: Traces in my surroundings” in which interested high school students 
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researched historical clues to their families in the times of war in CSA holdings, explored 
the theme “War and the Media” and prepared their own exhibition and film material.

 Figure 5.Overview of some CSA activities related to the First World War

In correspondence with their other activities, archivists from state archives regularly 
participate at national and international conferences dedicated to the commemoration of 
the First World War in order to present activities and holdings of Croatian archives. At 
the international event “Documents of the First World War Centenary”, organized in 
İstanbul in March 2015 by the General Directorate of State Archives of the Republic 
of Turkey, alongside with a scientific conference, an international exhibition presenting 
selected archival materials from each participating country were organized, which 
included Croatia. Croatian representatives also participated at international conferences 
about the First World War, such as “1st International Conference of State Archives from 
Slavic countries in Ljubljana: World War I”. Complementary to other various initiatives 
dedicated to the celebration of the centenary of the WWI, Slavic archives for this ocasion 
presented their holdings, as well as their activities and programs related to the research, 
processing, digitization and presentation of archival sources about the Great War. Under 
coordination by the Forum of Slavic Countries, activities and International Conferences 
on the topics of State Archives from Slavic Countries held in Dubrovnik and Warsaw, 
these gatherings resulted with joint work focused on making a collaborative thematic 
Archival Guide to Archival Records on World War I, by national archives of Slavic 
countries and accompanying travelling exhibitions. 

Croatian State Archives WWI Archival Portal

Among other tasks and activities in the period 2014 – 2018 CSA was also engaged 
in two major programs dedicated to the First World War: “Marking the centennial of the 

• Exhibitions

• Editions

• Projects

• Conferences

• Lectures
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First World War” and “Digitizedization of archival sources from the First World War” 
planned to achieve following results: 

•Register of causalities of soldiers and officers from the Croatian territories in 
World War I – creation of the database of casualties from original lists and other available 
sources from Croatia and other countries, production of a review of the war path of 
military formations in connection with records and databases, enabling users to add data 
and to research available in the form of digitized records;

•Digitized collections and the web portal “Centenary of the First World War – 
the view from the archive” – digitizedization of the CSA and other archival material, 
a description of holdings and documents and their availability on the Internet and on 
thematic portals on the Great War (Europeana, CENDARI et al.);

•Exhibitions – preparation of exhibitions dedicated to the Great war and everyday 
life during the war, and preparing a portable exhibition which will be travelling to other 
public places; 

•Educational material – making of educational material for the use of general and 
specific history lessons in public and high schools;

•Scientific contribution – participation in the organization of scientific and 
professional meetings and by collecting, processing and publishing of new resources 
contributing to the scientific research of the First World War.

In the framework of these two programs and planned activities on publishing 
WWI holdings on the web portals, the CSA launched the web portal “The First World 
War 1914–1918 – A View from the Archives” available at http://prvisvjetskirat.arhiv.hr/.

 Figure 6. CSA WWI portal 

The portal was designed as a modern tool for searching and viewing digitized 
content – articles, event announcements, casualty reports, and particularly, archival 
sources on World War I. It features sections: Events, Sources, Casualty Reports, Topics, 
Chronology of War and Publications. The most important section is Sources which so far 
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has enabled access to more than 50 000 digitized images of original archival documents 
and its metadata which can be browsed by types, holders, dates, persons and places.

Majority of this material comes from CSA fonds and collections, and records 
related to the First World War are kept in various organisational units: 

•Archival Division for Documents until 1945 from the period 1914 – 1918 – ca. 215 
000 documents (records and books, maps, cartographic material, posters, reports, maps, etc.);   

•Archival Division for Contemporary Family and Personal Records relevant for the 
First World War – ca. 17 500 documents (handwritten diaries, studies, papers, applications, 
reports, official records, maps, notebooks, personal documents, cartographic material, 
prints, clippings, notes, memoirs, commands, correspondence, letters, handwritten 
articles, flyers drawings, transcripts, telegrams, postcards, etc); 

•Archival Division for Old and Military Records – ca. 12 000 documents (records 
and books, maps, cartographic material, applications, reports, maps, personal documents, 
cartographic material, prints, clippings, notes, commands, correspondence, letters, etc.);  

•Archival Division for Records of Political Parties and Organizations – ca. 2 000 
documents (records and books, elaborates, files, reports, etc.).  

CSA also have largest Photograph collections from the First World War in 
Croatia – ca. 5 000 photos and CSA Library keeps bulletins, newspapers, journals, 
official gazettes and other published official publications and reports from the period 
1914 – 1918 relevant to the First World War – approximately 250 000 pages. Among 
the most important materials are records of State Government Presidency and Offices, 
records from the National Council of Slovenians, Croats and Serbs, records of historical 
counties and regions, personal legacies of generals and politicians like Stjepan Sarkotić, 
Maksimilijan Čičerić, Ivan Urlik Salis-Seewis, Vladimir Maruševski, August Marić, and 
various military units like Vojnigrađevinski odsjek 16. zbora (K.k.Militärbauabtheilung 
des 16. Korpscommandos, Belag und Ubikationsübersichtfür das militär Objekte), 
Gericht des Militärkommandos Mostar. Expositur in Sebenico), Marine-GerichtSebenico, 
Gericht des Künstenabschnittskommando in Spalato, 5.Arméecommando, Feldpost 305, 
K.u.k. Militärkommando in Zagreb, Feldpost 68 i 365 and many others.

 Figure 7.Searching the sources at CSA WWI portal
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Other materials came from the Historical Archives of Subotica from Serbia from 
their photo collections, and consist of photo albums of Subotica doctor Bela Maćašovski 
who served as a military doctor in Austro-Hungarian Navy in Montenegro and made 
valuable photographs of the Jadran coast in the 1915 – 1917 period. By the end of 2017 
more than 50 000 digitized records were available online for search at Sources section.

The topics section presents various topics on the Great War in the form of articles 
that are based on bibliography and archival documents in order to present less known facts 
about the War, such as: Strategy and tactics in the First World War, Austro-Hungarian 
Navy, military units, Svetozar Borojević, Art in Banska Hrvatska 1914 – 1918, etc. The 
Casualty Reports section is the start page for researching database on war casualties – 
the List of Losses (Verlustliste) of the Vienna War Ministry, which also includes dead 
soldiers from Croatian territory who were members of the Austro-Hungarian army. The 
events section publishes news on World War I commemorations in heritage and scientific 
institutions, and Publications section features printed material (exhibition catalogues, 
etc.) commemorating World War I published by all Croatian archives. The Topics, 
Events, and Publication sections are being continuously updated with new content and 
materials. 

Conclusion

Archives are unique witnesses and evidence of 20th century turbulent history and 
the First World War period still raise lots of yet undiscovered stories and unsearched 
issues. Archival public activities in marking the centenary of the First World War – 
publications, exhibitions, lectures, meetings, conferences etc. – have the following aims: 
the first is to open archival records for public research and second is to contribute to public 
awareness about the War’s impact on Croatian and European history and to present to the 
public work and importance of archives for preserving and researching our past.

This work will be continued in the following years through new projects 
dedicated to linking institutions that preserve historical sources, active interdisciplinary 
co-operations and  the development of innovative approaches to exploration of historical 
sources and the enabling their online availability.
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Tatjana Šarić1

Novi hrvatski portal – „Prvi svjetski rat 1914. – 1918. – pogled iz arhiva“

Апстракт: Оваа статија раскажува за работата на Хрватскиот државен архив 
на проектот за одбележување на Првата светска војна, поточно за предизвиците 
во создавањето на веб-порталот „Првата светска војна 1914 – 1918 – поглед од 
Архивот“. Проектот беше финансиран од Министерството за култура на Република 
Хрватска, а беше предвидено порталот да биде препознатлив како современа алатка за 
пребарување и разгледување дигитални содржини – статии, огласи за манифестации, 
пописи на жртви и особено архивски извори за Првата светска војна.

Тој беше изработен со цел јавноста подобро да се запознае со дејноста и 
важноста на Архивот преку објавување на архивската граѓа за Првата светска војна, 
да придонесе кон запознавање на јавноста за нејзиното влијание врз хрватската 
историја и да го поттикне нејзиното изучување.

Веб-порталот е одржуван од уредништвото на веб-сајтот и содржи неколку 
рубрики: Случувања, Извори, Пописи на жртви, Теми, Текот на војната – хронологија. 

Клучни зборови: Прва светска војна, Хрватски државен архив, архиви, 
архивска граѓа, 1914 – 1918

Uvod
Hrvatski državni arhiv (HDA) nedavno je pokrenuo novi portal posvećen obilježa-

vanju stogodišnjice Prvoga svjetskog rata - „Prvi svjetski rat 1914. – 1918. – pogled iz ar-
hiva“. Portal je nastao u okviru nacionalnog trogodišnjeg programa financiranog od strane 
Ministarstva kulture, te je dio aktivnosti HDA koje se odvijaju povodom obilježavanja 
ovog događaja. Slijedom sličnih projekata u svijetu, HDA se uključio u inicijative na ak-
tivnostima u tematskom istraživanju, obradi, digitalizaciji i prezentaciji arhivskih izvora o 
Prvom svjetskom ratu. 

Stoga je osnovni cilj ove mrežne stranice olakšati dostupnost ovoga gradiva širem 
krugu korisnika – prikazati raznovrsno digitalizirano arhivsko gradivo o Prvome svjetskom 
1 Dr. sc., načelnica korisničke službe, Hrvatski državni arhiv.  
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ratu koje se čuva u hrvatskim arhivima, doprinijeti senzibiliziranju javnosti o značaju 
ovog rata za hrvatsku povijest te potaknuti njegovo istraživanje. Pokretanjem portala 
nastojalo se osvijestiti važnost istraživanja arhivskih izvora kao historiografskih izvora 
prve kategorije u osvjetljavanju ovog razdoblja hrvatske povijesti koje je u hrvatskoj his-
toriografiji u posljednjih 100 godina bilo zapostavljeno. Time se ponajprije smo željelo 
izaći u susret istraživačima – korisnicima arhiva čiji interes za gradivom ovog razdoblja 
kroz različite teme povezane s ratom, sustavno raste. 

Ilustracija br. 1.  Isječak naslovnice portala: „Izlog“ 

Uz izradu mrežne stranice paralelno se provode i druge aktivnosti na obilježavanju 
stogodišnjice Velikog rata – digitalizacija arhivskoga gradiva o Prvome svjetskom ratu 
čime će se gradivo zaštiti od tehničkih oštećenja te postati dostupno korisnicima u digi-
talnom obliku, za osobne, ali i edukativne i izložbene svrhe. U tijeku je i  izrada opširne 
publikacije – vodiča za arhivsko gradivo HDA o Prvome svjetskom ratu te priprema ve-
like izložbe o tom svjetskom sukobu. Aktivnostima u obilježavanju Prvoga svjetskog rata 
bit će posvećen i ovogodišnji Dan Hrvatskoga državnog arhiva. Tim putem će se brojni 
nedovoljno istraženi i prezentirani izvori o Prvome svjetskom ratu – dokumenti, karte, 
fotografije, filmovi ili zvučni zapisi koji se čuvaju u HDA i drugim hrvatskim arhivima, 
približiti javnosti.

Sadržaj mrežne stranice „Prvi svjetski rat 1914.–1918. – pogled iz arhiva“ će se 
kontinuirano dopunjavati, a gradivo će se pripremati i za objavljivanje na portalima Eu-
ropeana 1914 – 1918, Archives Portal Europe, CENDARI i drugim tematskim portalima 
vezanima uz Prvi svjetski rat, čime će se realizirati i prezentacija gradiva kroz raznovrsne 
oblike međunarodne suradnje.
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Zasluge za realizaciju ove mrežne stranice pripadaju njenom Uredništvu koje 
kontinuirano priprema i objavljuje sadržaje za portal te tvrtki „Omni aspect d.o.o“. Ta 
je tvrtka prema uputama članova Uredništva izradila i dizajnirala web stranicu nami-
jenjenu prikazivanju, pretraživanju i pregledavanju podataka, osigurala alate za pri-
premu i objavljivanje sadržaja na stranici te educirala članove Uredništva za korištenje 
sustava. 

Uredništvo portala abecednim redom čine: Hrvoje Baričević, Nenad Bukvić, Su-
zana Grubešić, Jozo Ivanović, Melina Lučić, Amir Obhođaš i Tatjana Šarić kao glavna 
urednica. Osim Uredništva, i drugi su djelatnici HDA svojim radom i zalaganjem do-
prinijeli pokretanju i osiguravanju sadržaja za ovu mrežnu stranicu – djelatnici Odjela 
za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva koji su opisivali i pripremali arhivsko gradivo za 
snimanje te djelatnici Središnjeg fotolaboratorija koji su gradivo snimali i dalje obrađiva-
li kako bi bilo spremno za objavu na portalu.

Sam je sustav implementiran na infrastrukturi HDA te podržava sve zastupljenije 
web preglednike kao i različite formate pregledavanja (mobilne uređaje i tablete). Nalazi 
se na adresi http://prvisvjetskirat.arhiv.hr/.

O izgledu i sadržaju portala
Portal je zamišljen da kako dizajnom, tako i mogućnostima uporabe bude prepoznat-

ljiv kao suvremeno oblikovan alat za pretraživanje i pregledavanje digitalnih sadržaja. Za 
sada mrežne stranice sadržavaju sljedeće cjeline: Početna stranica, Događanja, Izvori, Po-
pis stradalih, Teme i Tijek rata – kronologija. Vjerojatno je da će se u skorije vrijeme dodati 
još jedna cjelina – rubrika Publikacije u kojoj će se prezentirati tiskani materijali proteklih 
događanja arhiva, knjižnica, muzeja te znanstvenih i drugih ustanova, vezanih za obilježa-
vanje stogodišnjice rata (katalozi izložaba i razni drugi materijali).

Početna stranica vizualno predstavlja sadržaj i korisniku što je moguće više 
olakšava preglednost stranica te uočavanje i pristup pojedinim segmentima sadržaja. Sa-
država Izlog: okvir u kojem se izmjenjuju informacije o nekoliko odabranih jedinica 
sadržaja stranice. Svaka je predstavljena sličicom ispod koje je njen naziv. 

U dijelu stranice ispod Izloga stoji pozdravni tekst kojim se korisnika upoznaje 
sa stranicom, njenom svrhom i ciljevima te poveznica Sudjelujte i vi. Na stranici koja se 
otvora odabirom korisnike se poziva na razne oblike moguće suradnje s Uredništvom – 
primjerice ostvarivanje kontakata te mogućnost povezivanja sa stručnjacima specijaliziranima 
za pojedine vrste zapisa, pomoć u prepoznavanju zapisa, zatim povezivanje priča ili slika 
iz privatnih riznica s izvorima koje HDA posjeduje i njihova objava na portalu, pomoć 
Uredništvu u identifikaciji fotografija i drugih zapisa objavljenih na našoj web stranici, 
ali i poziv za sugestijama za poboljšanje ili ispravljanje nedostataka na portalu.

Na početnoj su stranici istaknute i poveznice u cjeline Izvori, Teme i Popis strada-
lih koje se sastoje od ilustracije i početka teksta. U dijelu početne stranice ispod izloga 
prikazuje se nekoliko zadnjih Događanja. Pojedino događanje predstavljeno je: slikom, 
nazivom, datumom i početkom teksta u opisu novosti, a svako se događanje opširnije 
prikazuje na zasebnoj stranici.
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U donjem dijelu početne stranice smještena je vremenska crta Tijek rata – kro-
nologija za 1916. godinu, dok se odabirom poveznice „Pogledajte čitavu kronologiju“ 
otvara zasebna stranica koja predstavlja pregled događanja uoči, za vrijeme i nakon Pr-
voga svjetskog rata. Događanja na njoj započinju Sklapanjem Trojnog saveza 20. svibnja 
1882., a završavaju Rapalskim ugovorom između Kraljevine SHS i Italije, 20. stude-
noga 1920. Vremensku crtu izradio je vrlo detaljno i predano vanjski suradnik HDA 
Boris Blažina koji je predložio i ilustrativne materijale za grafičku opremu pojedinih 
događanja. Na vremenskoj crti označeni su događaji, a svaki je od njih prikazan nazivom 
koji je povezan s mjestom na crti. Odabirom mišem na naziv prikazuje se opis događaja. 
Korisnik može pomicati prikaz lijevo ili desno strelicama ili „zakačiti“ crtu i pomaknuti 
je cijelu. U opisu događaja na vremenskoj crti prikazuju se datum (ili razdoblje), naziv 
događaja, sažeti opis te opcionalno ilustracija. 

Ilustracija br. 2:  „Tijek rata – kronologija“

U lijevom donjem dijelu početne stranice nalazi se kalendar „Hrvatski časnici u 
Velikom ratu“ nastao suradnjom HDA i Državnog arhiva u Osijeku (DAOS). Kalendar 
donosi 12 ilustracija i kratkih biografija istaknutih visokih časnika austrougarske vojske 
s područja Hrvatske: Svetozara Boroevića, Maksimilijana Čičerića, Oskara Hranilovića, 
Antona Lipošćaka, Maksimilijana Njegovana, Josepha Paića, Dragutina Price, Pavla Pu-
hala, Ivana Salisa-Seewisa, Stjepana Sarkotića, Luke Šnjarića i Mihovila Tišljara.

Pored kalendara smještena je rubrika Korisne poveznice s prikazom nekoliko 
odabranih poveznica te onom „Pogledaj više poveznica“. Odabirom te poveznice ot-
vara se tematski razrađen popis dodatnih poveznica. One koje smo izdvojili za naslovnu 
stranicu odabrane su zbog svoje relevantnosti za ovu temu te ujedno predstavljaju neke 
od mrežnih stranica država čija je povijest u to vrijeme bila usko vezana uz Hrvatsku. 
To su stranice Hrvatskog odbora za obilježavanje stogodišnjice Prvoga svjetskog rata2, 
2 Hrvatski odbor za obilježavanje stogodišnjice Prvoga svjetskog rata. URL: http://1914 – 1918.com.hr/.
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Austrijskog državnog arhiva3, Njemačkog saveznog arhiva4, portala talijanske vlade za 
obilježavanje stogodišnjice rata5, međunarodne enciklopedije o Prvome svjetskom ratu – 
1914 – 1918-online6 te portal britanske vlade posvećene stogodišnjici rata7. 

Ostale poveznice razrađene su tematski i podijeljene prema sljedećim kategori-
jama:  Ratišta Prvog svjetskog rata, Život kod kuće, Tehnologija i rat, Utjecaj rata na 
kulturu i umjetnost, Osobni život, uspomene pojedinaca, ratni dnevnici te Ustanove u 
znanosti i kulturi i sjećanje na Veliki rat. 

Na početnoj stranici nalaze se i kontakt podaci za korisnike, uvjeti uporabe te poveznice za 
prijavu članova Uredništva u administrativno sučelje radi ažuriranja stranice.

Rubrika Događanja donosi novosti vezane za obilježavanje stogodišnjice Pr-
voga svjetskog rata u baštinskim te znanstvenim ustanovama kroz raznorodne aktivnosti. 
Na stranici rubrike događanja su opremljena ilustracijom i početkom teksta, poredana jed-
no ispod drugoga, dok se odabirom određenog događanja prikazuju njegove pojedinosti s 
naslovom, datumom, tekstom novosti te uputom na izvor otkuda je informacija o odabranom 
događanju preuzeta. Neka od događanja koju su do sada prezentirana na portalu su, primjerice 
obavijest o predstavljanju knjige Tonka Barčota Korčulanski kotar u I. svjetskom ratu koje su 
organizirali Državni arhiv u Dubrovniku i Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo povodom 
Međunarodnog dana arhiva, zatim informacija o otvaranju izložbe “Ratna 1915./16. školska 
godina u Klasičnoj gimnaziji u Splitu” u Državnom arhivu u Splitu ili ona o promociji knjige 
Zapisnici sjednica Gradskog poglavarstva Čakovca 1914. – 1918. u izdanju Državnog arhiva 
za Međimurje, a povodom obilježavanja Dana grada Čakovca.

Ilustracija br. 3.  Poveznice za rubriku „Događanja“

3100 Jahre erster Weltkrieg. [Austrijski državni arhiv]. URL: http://wk1.staatsarchiv.at/.
4 100 Jahre 1. Weltkrieg. [Njemački savezni arhiv]. URL: https://www.ersterweltkrieg.bundesarchiv.de/.
5 Centenario Prima Guerra Mondiale 1914 – 1918. [Portal talijanske vlade za obilježavanje stogodišnjice 
rata]. UDL: http://www.centenario1914 –1918.it/it.
6 1914 – 1918-online. [Međunarodna enciklopedija o Prvome svjetskom ratu]. UDL: www.1914 – 1918-on-
line.net.
7 First World War Centenary – GOV.UK. [Portal britanske vlade posvećen stogodišnjici rata]. URL: https:// 
www.gov.uk/government/topical-events/first-world-war-centenary.
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U rubrici Teme predstavljeno je niz tema o Velikom ratu obrađene kroz raznovrsne 
članke temeljene na literaturi i arhivskom gradivu. Na taj će se način nastojati proširiti 
znanje o manje poznatim vidovima rata i približiti ga čitateljima. Teme koje se obrađuju 
su: vojni aspekti rata, gospodarske prilike u ratu, svakodnevnica u ratnom vremenu, priče 
pojedinaca te zanimljivosti. Članke prezentirane u ovoj rubrici pišu za HDA trojica stal-
nih vanjskih suradnika Uredništva: Višeslav Aralica, Boris Blažina i Marko Vukičević 
te djelatnice HDA Marijana Jukić i Danijela Marjanić, a otvoreni smo za suradnju i svi-
ma drugim zainteresiranima. Tako smo objavili i jedan članak djelatnice DAOS-a Erike 
Žilić-Vincetić o Zbirci fotografija o Prvome svjetskom ratu spomenutog arhiva.

U ovoj je rubrici objavljeno više članaka raznovrsne tematike: o vojnim priprema-
ma, početku rata, mobilizaciji i novačenju (M. Vukičević), serija članaka o strategiji i 
taktici u Prvome svjetskom ratu (V. Aralica), kao i o mornarici Austro-Ugarske Monar-
hije (B. Blažina), o gospodarstvu Banske Hrvatske i problemima opskrbe u Zagrebu 
(M. Vukičević), vojnim bjeguncima (D. Marjanić) te Odboru zagrebačkih gospođa za 
ratnu pripomoć i njihovom doprinosu u pomaganju ratom ugroženih obitelji u Zagrebu 
(M. Jukić). Svi su članci opremljeni ilustrativnim prilozima – dokumentima, kartama, 
fotografijama te plakatima koji su djelomice iz fundusa gradiva HDA, a djelomice iz 
drugih arhivskih i ostalih izvora. Posebice su vrijedni originalni crteži V. Aralice koji je, 
uz to što je povjesničar, i ilustrator te svoje tekstove oprema i crtežima vojnika zaraćenih 
strana u Prvom svjetskom ratu. 

Ilustracija br. 4.  Članak iz rubrike „Teme“

Rubrika Popis stradalih početna je stranica za pretraživanje baze podataka strada-
lih u ratu – Listi gubitaka Ministarstva rata u Beču (Verlustliste). To je Ministarstvo kro-
nološki popisivalo poginule, nestale i ranjene u Prvom svjetskom ratu, s područja cijele 
Austro-Ugarske Monarhije. Popis, međutim, ne pruža podatke o poginulima iz pojedine 
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postrojbe već su gubici upisani vremenskim redoslijedom ranjavanja ili smrti u liste gu-
bitaka koje su kasnije uvezane u knjige. Za svaku godinu postoji preko 100 takvih listi, a 
pretraživanje je najuputnije vršiti upisivanjem ključne riječi, primjerice prezimena osobe 
čija nas sudbina zanima. Kad se upiše željeni pojam (prezime), sustav izbaci PDF snimke 
svih stranica na kojima se traženo prezime spominje te se tada mogu iščitati i ostali podaci 
(pripadnost postrojbi, zavičajnost, godina rođenja i status stradalog – je li ranjen, nestao 
ili poginuo). Kao rezultat pretraživanja, sustav osim PDF snimaka stranica s pogocima 
pretraženog pojma, daje i ocerirani tekst, čijim odabirom se otvara stranica u programu Mi-
crosoft word te se na njoj klasičnim pretraživačem može i lakše doći do željenih podataka. 

Iako i HDA posjeduje ove Liste gubitaka u konvencionalnom obliku (30-ak knjiga 
koje su čuvaju u velikoj čitaonici), digitalni snimci preuzeti su s mrežnih stranica Austrijske 
nacionalne knjižnice8. No, preuzeti snimci nisu potpuni – nedostaje oko 60 listi gubitaka, 
većinom iz 1917., a njih se planira, ako okolnosti dozvole, snimiti iz knjiga Lista gubitaka 
koje se čuvaju u HDA te pridodati popisu kako bi bio kompletiran.

Ilustracija br. 5.  Rubrika „Popis stradalih“
I konačno, Izvori su temeljna i najvažnija rubrika ovog portala. To je posebnost 

arhiva jer, za razliku od brojnih drugih portala posvećenih obilježavanju Prvoga svjetskog 
rata, ovdje se javnosti iznosi izvorno arhivsko gradivo iz tog razdoblja, ono koje u veli-
kom rasponu nikada nije bilo istraživano niti objavljivano. Želja Uredništva je približiti 
bogatstvo arhivskoga gradiva javnosti te ukazati na njegovu nemjerljivu vrijednost u 
proučavanju povijesti. Stoga je ova rubrika posebno vrijedna jer donosi i metapodatke o 
gradivu i digitalizirane snimke samoga arhivskoga gradiva. 

Iako objava gradiva može djelovati kao lagana zadaća, tome prethodi mnogo raz-
novrsnoga posla. Najprije je potrebno iz mnoštva – dvjestotinjak arhivskih fondova i 
zbirki HDA koje sadrže gradivo o Prvome svjetskom ratu, odabrati ono koje će biti 
prezentirano na portalu. Nastoji se odabrati gradivo koje je sadržajno relevantno za 

8 Verlustliste. Österreichische Nationalbibliothek. [Liste gubitaka, Austrijska nacionalna knjižnica]. URL: 
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=vll. 



Македонски архивист 

26

temu, ali i grafički zanimljivo. Iako se članovi Uredništva ne slažu uvijek oko odabira, 
ipak se uspijeva postići kompromis. 

Gradivo za objavu na portalu je konvencionalno – na papiru (dokumenti, karte, 
razglednice, stampata) te nekonvencionalno – zvučni zapisi ili filmsko gradivo, a svo je 
gradivo prethodno digitalizirano. No prije digitalizacije potrebno je izvršiti pripremne 
radnje s gradivom – odabrane se cjeline arhivskoga gradiva, a u nekim slučajevima i ci-
jeli fondovi ili zbirke, najprije opisuju prema nizu elemenata u tablici Microsoft Excela, 
prema strukturi odabrane cjeline čime se dobivaju metapodaci o gradivu. Sama tablica 
služi kao alat za opis gradiva, a ujedno i kao alat za povezivanje metapodataka o gradivu 
s digitalnim snimkama. Elementi opisa u tablici su: oznaka (signatura) gradiva, naziv 
arhivske cjeline, razina opisa, zatim podatak koji služi za povezivanje jedinica po hijerar-
hiji te podatak za ispravno redanje nižih jedinica unutar više, vremenski raspon gradiva, 
sadržaj i količina gradiva, zatim podaci o osobama, mjestu, predmetu i vrsti gradiva koji 
služe za filtriranje liste pogodaka pri pretraživanju gradiva na portalu, zatim oznaka i 
naziv imatelja gradiva te podatak o tome hoće li se digitalne kopije moći vidjeti na web 
stranicama ili će korisnicima vidljiv biti samo njegov opis.

Usporedo s opisom u tablici Microsoft Excela, gradivo se i fizički priprema, slaže 
prema redoslijedu snimanja i označava. Slijedi snimanje gradiva nakon kojeg se snimke 
pohranjuju na repozitorij te se slijedom strukture raspisane u tablici razvrstavaju u mape. 
Za potrebe objave na portalu, od master snimaka izrađuju se derivati, korisničke kopije. 
Sljedeća je faza popunjavanje drugog lista spomenute tablice u koji se unose nazivi ar-
hivskih jedinica te putanje mjesta pohrane digitalnih snimaka. Taj list služi za povezivanje 
datoteka i arhivskih jedinica kako bi ih aplikacija za objavu na mrežnim stranicama mogla 
prepoznati i spojiti na odgovarajući način. Konačno, zadnja je faza ovog posla objava 
sadržaja na mrežnim stranicama „Prvi svjetski rat 1914.-1918. – pogled iz arhiva“ koje 
se vrši putem posebne aplikacije za objavu gradiva. 

Na taj je način na portalu objavljeno više arhivskih cjelina gradiva iz HDA, ali i 
gradiva privatnih imatelja u količini od preko 34.500 snimaka. Neki od objavljenih fon-
dova i zbirki su sljedeći: Album fotografija s talijanskog bojišta Stjepana Sertića (168 
snimaka) koji pripada Zbirci fotografija iz Prvog svjetskog rata (HR-HDA-1426), prvi 
dio Zbirke stampata (HR-HDA-907) iz 1914. godine (110 snimaka), zatim cijeli fond 
HR-HDA-466.  Vojnograđevinski odjel 13. zbora (10 knjiga i 16 kutija – oko 13.000 
snimaka), cijeli fond HR-HDA-124. Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba (14.300 
snimaka), dio zbirke HR-HDA-1801. Razne osobe, serija Vladimir Vasiljević (oko 1000 
snimaka), zbirka HR-HDA-477. Razni ratni povijesni spisi (oko 6.000 snimaka), dio HR-
HDA-909. Zbirke osmrtnica (6 snimaka), tri dokumentarna filma iz HR-HDA-1387. 
Zbirke hrvatskih kratkometražnih filmova – filmovi General Majster (1918.), Kavana 
Corso (1915.) i Parada saveznika u Parizu 1918. (1918) kao i 8 snimaka razgovora s 
austrougarskim vojnicima s područja Hrvatske koji su dio fonda HR-HDA-1228. Re-
publika konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske (SSRNH).
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authority of the Kingdom of Poland – further existence of NKN was considered redundant 
and therefore its gradual liquidation started. On the 15th October, 1917, the decision to 
dissolve the Committee was made and the only functioning unit was the Liquidation 
Office, its task being to deal with the technical aspect of the liquidation. The activities of 
the NKN were officially closed on the 19th August 1920, with the transfer of its files to 
the then Archives of Historical Records of the City of Krakow4.

Comprising 948 archival units of the size of almost 35 running meters, the 
collection of files of the Supreme National Committee contains the following materials:

1. Presidium (General Secretariat, Presidium Office – organization, staff, the 
Polish Vienna Circle, archive and library, press materials, political action abroad, political 
and economic relations in the country, the attitude to neighboring countries, the press: 
‘Polnische Nachrichten’, ‘Polen’) from the years 1914 – 1921. 

2. Military Department (organization, reports, orders, commemorating ceremonies and 
celebrations, inner crisis 1916, the Sieroszewski-Sikorski case, conventions of the delegates 
from Galicia and Silesia, Russian occupation in Galicia, police stations and branches of the 
military department in Galicja, Berno Morawskie, in Opawa, in Vienna, ‘National Work’ 
circles, military intelligence, recruitment, military workshops and plants, military hospital, field 
post, press office, editorial staff of ‘Wiadomości Polskie’ and ‘Dziennik Narodowy’, Polish 
Legions, Polish Auxiliary Corps; the trial in Marmaros-Sziget) from the years 1914 – 1918. 

3. Organizational Department (organization, reports, minutes of meetings, 
correspondence, Main Publishing House Storage, national anniversaries, district national 
committees in Galicia, the Non-Party Committee in Budapest, shields of the Legion 
members, Legions' Column, NKN Women's League) from the years 1914 – 1918.

4. Fiscal Department (organization, correspondence, NKN badges, accountancy, 
budget, fees and donations, care for the families of Legion members, Polish Legions' War 
Treasury, NKN Central Publishing Office, revision commission) from the years 1914 – 1919. 

5. Department of Care (organization, statutes, regulations, estimates and closures, 
Employment Office, week of legionary care, Department branches in Zakopane and 
Vienna, benefit department) from the years1916 – 1918.

6. Committees: Central Christmas Committee (organization, reports, correspondence, 
accountancy) from the years 1914 – 1917; Supreme Care Committee in Vienna (shelters, 
sanatorium in Zakopane, job placement, reports on activities) from the years 1915 – 1916; 
Prisoner of War Care Committee (organization, reports on the situation in POW camps, 
lists of camps, lists of POWs, Polish POWs in Turkey, applications for release from 
camps, internment camp, camp weekly ‘Jeniec’) from the years1915 – 1919; Legion Inn 
in Vienna (information section, Legal Advice section, cash books, memorial book) from 
the years 1915 – 1916; The Committee for the Care of Evacuated Children (meeting 
minutes) from 1916 – 1917; House of Care for former Legion members in Vienna (cash 
book) from 1915 – 1917; Care Committee for Interned and released Legion members (minutes 

4 Communist authorities, while eliminating local government institutions in Poland, incorporated the Ar-
chive of Historical Records of the City of Krakow to the State Archives in Krakow (presently the National 
Archives in Krakow) as a branch of the files of the city of Krakow on the 1st February 1952.
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of meetings, reports, cash books) from 1917 – 1918; Society for Mutual Assistance of Former 
Members of the Polish Legions (job placement, information office, accountancy) from the 
year 1918; Society of Legion Care (organization, accountancy) from the years 1917 – 1920. 

7. Collections (photographs of the legion, photo album, publications, propaganda 
prints, officer patents, seal models). 

8. Liquidation Protocols of the Supreme National Committee from the years 
1917 – 19305.  

 As we can see, one can find here extensive and complete information about the 
military and political situation related to Polish affairs during World War I , as well as 
a lot of files devoted to information activities conducted by the Committee both in the 
Polish lands under the partitions, and in other countries participating in the war. The files 
referring to the care of the wounded and ill Legion members, or the Polish population in 
general that suffered as a result of hostilities, are also interesting. 

The collection of iconographic materials, photographs, and various types of 
short-term materials is also worth noticing. It is a very large collection and unique in 
its diversity of this type of materials related to the activity of Polish Legions and Polish 
independence propaganda.
2. C.K (Imperial and Royal) Governance Country Central Office in L'viv for the 

economic reconstruction of Galicia 
The destruction caused by World War I made it necessary to establish an 

office for the revitalisation of the country. On the 15th March, 1916, the government 
announced the creation of the Country Central Office for the economic reconstruction 
of Galicia with its headquarters in Krakow. This institution consisted of the following 
branches: construction, agriculture and forestry, handicraft, trade and industry, as well as 
administrative and banking branches. The field branches were created, too. In 1918, the 
Central Office was moved to Lviv, and only some of the sections remained in Krakow. 
Soon, the name was changed into the National Reconstruction Office, which soon came 
under the management of the Polish Liquidation Commission6. 

The content of the collection is the following: 
1. Presidial files (norms, minutes of meetings, economic reconstruction of 

agriculture, emergency aid for for the homeless, organizational, personal and accounting 
matters) from the years [1915] 1916 – 1918.

2. Files of the Building, Agriculture, Industry and Trade Section (reports by the 
starosts from the aid campaign, grants, house designs, minutes of the Economic Council 
meetings, reconstruction of agriculture, etc.) from the years [1915] 1916 – 1918.

3. Files of the Accounting Department (budget, loans, allowances) from the years 
[1915] 1916 – 1918.7  

5 Ludwik Łysiak. Helena Zającowa, Inwentarz archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego 1914 – 1920, 
Warszawa 1958.
6 Polish Liquidation Commission of Galicia and Cieszyn Silesia – a temporary unit of the Polish authorities 
for the Austrian Partition and Cieszyn Silesia in the years 1918 – 1919. The Commission's task was also to 
liquidate state and legal ties connecting Galicia with Austro-Hungary.
7 Information based on the Inventory of the C.K. Governing National Headquarters for the economic 
reconstruction of Galicia in L'viv from  the years [1915] 1916 – 1918 [1919].
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Ilustracija br. 6.  Rubrika „Izvori“, cjelina  Skice sa sočanskog bojišta slikara Ludwiga 
Kocha iz zbirke HR-HDA-477. Razni ratni povijesni spisi

Osim gradiva HDA, objavljene su i dvije zbirke privatnih imatelja – Crteže 
vojnika iz Prvoga svjetskog rata različitih vojski zaraćenih strana autora Velimira 
Vukšića (18 snimaka) te album ‘Djedove razglednice s bojišta’ Krunoslava Tušeka (12 
snimaka) s Istočnog bojišta, iz Galicije.

Iako je svo gradivo vrijedno i zasigurno korisno za istraživače i druge ko-
risnike portala, od nabrojanog izdvajaju se neke od cjelina gradiva iz zbirke HR-
HDA-477. Razni ratni povijesni spisi – primjerice, Sudrug, koji je bio službeni 
list 25. domobranske pješačke pukovnije (1915-1918) u sastavu 42. domobranske 
pješačke divizije (Vražja divizija) Kraljevskog ugarskog domobranstva. List je 
izlazio tijekom cijelog rata, a donosio je vijesti i osvrte na politička i ratna zbivanja, 
pukovnijska izvješća, prozu i poeziju i drugo, čiji su autori bili časnici, dočasnici, 
ali i obični vojnici pukovnije. Zanimljiva je i cjelina iz iste zbirke Skice sa sočanskog 
bojišta slikara Ludwiga Kocha koja sadrži crteže pripadnika austrougarskih,  pos-
trojbi te civila na sočanskom bojištu. 

Osim vojnog gradiva, u HDA se o Prvom svjetskom ratu može pronaći vrlo 
zanimljivo gradivo i u Odsjeku za arhivsko gradivo obitelji i pojedinaca. Tako su na 
portalu objavljeni dokumenti Vladimira Vasiljevića, vojnog časnika i pravnika koji 
je služio kao poručnik u austrougarskoj vojsci, pristupio kao dobrovoljac I. srpskom 
korpusu u Odesi, kasnije zapovijedao jedinicom u borbama u Dobrudži te obavljao 
dužnost ađutanta dr. Ante Trumbića i pratio ga na putovanjima oko stvaranja Države 
SHS. Sačuvano i objavljeno gradivo obuhvaća dnevnik koji je vodio od 1914. do 
1926., manju cjelinu njegovih osobnih dokumenata, korespondencije i uspomena, 
nešto zemljovida i novinskih isječaka.
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Ilustracija br. 7.  Film Parada saveznika u Parizu iz HR-HDA-1387. Zbirke hrvatskih 
kratkometražnih filmova

Posebno su vrijedne i audio-snimke austrougarskih vojnika s područja Hrvatske 
koje su dio su fonda HR-HDA-1228. RK SSRNH, iako mu sadržajno ne pripadaju. Na 
osam snimaka sačuvana su sjećanja vojnika koji su sudjelovali i bili zarobljeni na ruskom 
bojištu. Snimke su nastale 1967. povodom obilježavanja 50-godišnjice Listopadske revo-
lucije, a izvorno su na magnetofonske vrpce snimani intervjui sa sudionicima spomenute 
revolucije. Od puno većeg broja iskaza o tim događanjima, u obliku audio snimaka os-
talo je sačuvano tek ovih nekoliko pa je Uredništvo smatralo kako bi ih trebalo učiniti 
dostupnima i široj javnosti jer predstavljaju vrijedna svjedočanstva o ratnim putovima tih 
vojnika te iskustvu života u zarobljeništvu. 

Budući da na ovom mjestu nije moguće opisati svo gradivo objavljeno na portalu 
„Prvi svjetski rat 1914. – 1918. – pogled iz arhiva“, zadržat ćemo se na ovih nekoliko uputa 
na gradivo, a sve potencijalne korisnike pozvati da stranicu pogledaju i upoznaju se s 
njezinim sadržajem.

Planovi razvoja portala
Budući da je Ministarstvo kulture RH i ove, 2016. godine financijski poduprlo pro-

jekt obilježavanja stogodišnjice Prvoga svjetskog rata u čijem je okviru i portal „Prvi 
svjetski rat 1914. – 1918. – pogled iz arhiva“, aktivnosti u njegovom radu nastavit će 
se kao i do sada. Financiranje za 1917. planira se osigurati prijavom projekta kao poseb-
nog programa HDA s aktivnostima daljnje digitalizacije gradiva o Prvome svjetskom ratu, 
održavanja portala, izrade edukativno-dokumentarnog filma o ratnom razdoblju te eviden-
tiranja gradiva vezanog za Prvi svjetski rat u inozemnim arhivima (Vojni arhiv Srbije).

Uz redovno održavanje portala i manje dorade u njegovu dizajnu, i dalje će se 
pripremati sadržaji svih dosadašnjih rubrika te također nove, već spomenute rubrike 
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Publikacije. Također je u planu dopuna rubrike Popis stradalih listama gubitaka koje 
nedostaju te ispravljanje teksta u formatu Microsoft Word koji nije zadovoljavajuće 
kvalitete, nastalog postupkom OCR-a na snimkama lista gubitaka u PDF formatu. 

Sa svrhom podizanja kvalitete portala i redovitosti objave novih sadržaja u ru-
brici Izvori planira se angažman vanjskih suradnika koji će raditi na pripremi arhivsko-
ga gradiva za snimanje, njegovoj digitalizaciji, obradi i kontroli. Arhivsko gradivo 
HDA koje će biti objavljeno na portalu kontinuirano se priprema, a neki od fondova i 
zbirki koji će se tu naći su HR-HDA-482. Četrdesetdruga domobranska pješačka divizija, 
HR-HDA-712. Obitelj Erdödy, HR-HDA-1773. Sarkotić Stjepan, HR-HDA-1430. Zbirka 
fotografija Danila Žagara, HR-HDA-1687. Odjel za pratnju vojnih bjegunaca Vinkovci 
te dio HR-HDA-902. Kartografske zbirke. Kako portal ne bi stao samo na objavi gradiva 
matične arhivske ustanove, nadamo se da će se i područni državni arhivi odazvati na poziv 
HDA i pripremiti svoje gradivo o Prvome svjetskom ratu za objavu na portalu kako bi se i 
njihova vidljivost kao ustanova povećala, a gradivo postalo dostupnije široj javnosti.

Uredništvo portala i dalje će biti na raspolaganju svim korisnicima u vezi nji-
hovih upita, sugestija ili interesa za suradnjom, ujedno se nadajući zadovoljstvu ko-
risnika realizacijom i sadržajima portala.

Ilustracija br. 8.  Francuski vojnik, autor: Višeslav Aralica
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 Magdalena Marosz1

World War I in the light of source materials from the National 
Archives in Krakow

Апстракт: Годината 1918 во Полска не беше само година што го означи 
крајот на Првата светска војна, туку и година кога на Полска ѝ беше вратена 
нејзината независност по периодот на поделба. Овие два настани се јасно отсликани 
во архивски материјали што се сочувани до ден-денес. Кај историчарите, извори 
од архивите на Краков предизвикуваат посебен интерес, особено поради тоа што 
таму се наоѓаат материјалите од Врховниот државен комитет. Оваа институција, 
основана во 1914 г., играше важна улога во придобивањето независност, како и во 
создавањето полски вооружени сили кои се бореа на фронтовите на Првата светска 
војна. Во ова време Краков, како место мошне исполнето со национални богатства, 
претставуваше бастион на стремежите кон независност на целата полска нација. 
Дополнително, со тоа што Краков се наоѓаше во австрискиот дел на Полска, 
полските жители имаа право на слободно манифестирање на своите патриотски 
чувства, што не беше можно во другите делови.

Клучни зборови: Прва светска војна, Краков, Полска, Врховен државен 
комитет, полски легиони 

One of the basic principles of archival sciences is the principle of territorial 
affiliation, which assumes the link between files and the territory in which they were 
created2. The knowledge of this principle enables us to easily guess the nature of the 
source materials from World War I kept in the National Archives in Krakow. However, 
the subject matter of the files included in some collections, especially archival units or 
legacies, sometimes goes far beyond the territory of Krakow, or beyond the territorial 
range of the activity of the National Archives in Krakow. We should mention here, 
e.g. the Archive of the Supreme National Committee, the institution established on the 
16th August 1914 in Krakow, as a result of an agreement between Polish conservative and 
1 Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, Kraków. 
2 Polski słownik archiwalny, ed. W. Maciejewska, Warszawa 1974, p. 89.
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democratic circles. It was supposed to be of the highest military, political and fiscal authority 
for Poles living within the Austro-Hungarian monarchy. Among the files of this archival unit, 
we can find those created in all the places within the reach of the Committee's activity.

The collections of the National Archives in Krakow contain rich and highly 
interesting source materials referring to the times of World War I. The year 1918 was 
especially important from the point of view of Polish history, as it was the year of 
regaining independence after 123 years of subjugation. Various types of information 
are contained in most archival units from the years 1914 – 1918. In general, from the 
point of view of subjects of higher interest to us, archival materials kept created by the 
state administration institutions, local self-government, judicial and police institutions, 
broadly understood social, political and religious organizations as well as economic 
institutions, inevitably also refer to the political, military or social situation, resulting 
from the war that was in progress.

For obvious reasons, it would be impossible to present all archival materials very 
thoroughly, however I shall try to discuss in greater detail items that, in my opinion, 
are of most importance, most interesting, or those especially related to the period of the 
World War I. It is simply a selection of materials, the most representative and does not 
pretend to be a complete discussion of files related to the subject matter. Detailed and full 
information on all collections and archival units can be found using the research help and 
tools of the National Archive in Krakow.

1.  Archives of the Supreme National Committee

The Supreme National Committee (NKN) was established on the 16th August 1914 in 
Krakow, at the initiative of Polish politicians with pro-Austrian orientation, and included all 
Galician political parties, from socialists to conservatives3. Initially, two autonomous sections 
of NKN were established – the Eastern section, with the headquarters in L'viv, and the Western 
section, with the headquarters in Krakow. Each section consisted of the Presidium and three 
departments: Military, Organizational and Fiscal. The entire organisation was lead by the 
Executive Committee headed by the president. This position was reserved for the chairman 
of the Polish Circle in the Austro-Hungarian parliament, that is the parliamentary groupof 
Polish MPs from Galicia. In October 1914, due to the situation on the Eastern-Galician front 
and the successes of Russian troops, some politicians left the Committee, which resulted in 
the liquidation of the Eastern Section. The Western Section then became the actual NKN, 
with the headquarters in Krakow. The Committee issued an Appeal to the Polish Nation and a 
resolution about the creation of the Polish Legions alongside with the Austrian army.

Due to the new political situation – the announcement of the creation of an 
independent Polish Kingdom by the Central Powers on the 5th November 1916, and 
the appointment, on the 12th September 1917, of the Regency Council as the superior 
3 See: Józef Buszko, Od niewoli do niepodległości (1864 – 1918), [in:] Wielka historia Polski, Vol. 4, 
Kraków 2003; Marian Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowej, Londyn 1961; Janusz Pajewski, Odbudowa 
państwa polskiego 1914 – 1918, Warszawa 1978; Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia poli-
tyczna Polski 1864 – 1945, Vol. 1, Paryż 1953; Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914 – 2015, Warsza-
wa, 2017; Henryk Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864 – 1918, Paryż 1947; Mieczysław Wrzosek, 
Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej, Warszawa 1990. 
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It should not be forgotten that the Polish lands in the Austrian Partition were 
a theater of war activities throughout the whole period of World War I. Therefore the 
damage, both material and population losses, were relatively large here. Hence the 
necessity of taking up action, which started already in 1916. Especially Starosts' reports 
on the relief actions, present an interesting picture of the situation resulting from the 
onerousness of the war. 

 A similar type of information can also be found in another collection discussed 
below, although here the causes of the damage were different, but also connected with 
military operations. 

3. Citizens' Committee for the Reconstruction of villages and towns in Krakow

 Citizens' Committee for the Reconstruction of villages and towns in Krakow was 
established on the 4th March, 1915 and operated until 1922 as an advisory body for 
governmental authorities. It was particularly involved in the reconstruction of houses 
destroyed in connection with the establishment of the Fortress Krakow8 and in the matters 
of compensation for people affected by forced resettlement. Its main task in the years 
1915–1918 was to develop technical plans of buildings (private and official), delivery of 
building materials and raising funds for the reconstruction . 

 This collection consists of the following files: 
1.Organization of the Committee: a) establishment of the Committee 

(correspondence related to the establishment of the Committee, proposal to establish 
the Committee in L'viv) from the years 1915 – 1918; b) members (lists of members, 
appointment of members, membership applications, certificates and appeals for exemption 
from military service) from the years 1915 – 1921. 

2. Committee activities: a) work program and report on the Committee's 
activities in the years 1915 – 1916; b) minutes of meetings from the years 1915 – 1917; 
c) participation of the Committee in the development of a draft of legal norms for 
reconstruction campaign (postulates, studies, comments, conclusions, journals of law) 
from the years 1912 – 1920; d) organization of the reconstruction (designs, opinions, 
postulates, conclusions) from the years 1915 – 1920; e) conventions from the years 
1916 – 1917; f) exhibition from the years 1916 – 1922; g) a housing competition from 
the years 1920 – 1921; h) publications of the Committee from the years 1915 – 1919; 
i) cooperation with the Auxiliary Council of the C.K. Governance (notices, minutes, 
applications, official journals) from the years 1916 – 1918; j) cooperation with the Country 
Commission for the reconstruction of towns and villages (minutes) from the year 1915; 
k) cooperation with technical associations between 1915 and 1919; l) cooperation with 
companies and private individuals (offers, correspondence, bills, receipts, statements) 
from the years 1915 – 1922; m) press clippings from the years 1915 – 1921.

3. Activities of the Committee's secretary and treasurer (participation in the 
Congress of the towns of Małopolska, opinions on the establishment of the State 
8 Fortress Krakow (Festung Krakau) the 19th-century Austrian fortification around Krakow. Before the 
First World War, in the summer of 1914, the fortifications were supplemented with a continuous line of 
trenches and infantry resistance points and batteries for artillery. In the second half of 1914 field fortifica-
tions were made, strengthening the defense also from the outside. 
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Geodetic Institute, participation in the work of the Agrarian Commission of the Krakow 
City Council on agrarian reform) from the years 1919 – 1923.

4. Duplicates, varia (duplicates of the Committee's papers and publications, 
reports, postulates, correspondence, applications, studies, plans, circulars, statements) 
from the years 1915 – 1921.9 

4. Military Office for the Care over war graves of the District of the 5th Corps 
in Krakow

 The unit dealing with the care of the graves of the dead was established on the 
3rd November, 1918 at the Military Command. It took over the competences of the War 
Graves Branch of the CK the Military Command, which operated since 1915 in Krakow 
(K.u.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung). On the 17th February, 1919, 
as the Military Office for the Care over War Graves in Krakow, it was incorporated into 
the Board of Military Construction in Krakow. The office was to keep records of the 
dead and the cemeteries, take care of the graves and residues of the dead. Liquidation of 
the Office took place on the 30th December, 1922, its competence in matters concerning 
war graves was taken over by the Department of War Graves of the Public Works 
Management. 

 The content of the files: 
1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K Military 

Command in Krakow, Department of War Graves) (correspondence, journals of incoming 
correspondence, lists of the deceased and missing persons, materials on inheritance 
proceedings concerning deceased soldiers) from the years [1914] 1916 – 1918. 

2. Office for the Care over War Graves of the General Krakow District 
(correspondence, journals of incoming correspondence, indexes, registers of the dead, 
exhumations, dues for war graves) from the years 1918 – 1923.

3. Technical and registration documentation (lists of the dead and prisoners of war, 
cases concerning the ground, plans and maps of cemeteries) from the years 1914 – 1922 [1939]. 

4. Cards of the dead from 1914 to 1921.10 
 As we can see, this collection comprises extremely valuable, interesting and 

wide spectrum of information related to the soldiers' graves and military cemeteries from 
World War I. It also contains information about those who were killed in battles, died due 
to other causes or were missing during the war. It is a very important historical source, widely 
used by both researchers and genealogists.

5. Legions' Collection
After the outbreak of World War I, Austrian authorities agreed to organize Polish 

troops at the Austro-Hungarian army, the core of which were shooting organizations 
that had operated in Galicia before the outbreak of the war (among others ‘Strzelec’ 

9 Information based on the Inwentory of the collection of files of the  Citizens' Committee for Reconstruc-
tion of villages and towns in Krakow from the years [1912] 1915 – 1923.
10 Information based on the Inwentory of the collection of files Military Office for the Care over war graves 
of the District of the 5th Corps in Krakow from the years [1914] 1918 – 1923.
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and ‘Sokół’)11. On the 2nd August, 1914, Józef Piłsudski obtained the permission for the 
mobilization of shooting units, and on the 6th August 1914, Kompania Kadrowa, consisting 
of volunteers, set off towards the border with Russia. The Austrians gave their consent for the 
expansion of the army and the appointment of the Supreme National Committee (Naczelny 
Komitet Narodowy – NKN), which was to supervise the Polish military units subordinated 
to the Supreme Command of the Austrian Army. From the planned two Legions – the East 
and West, only the Western Legion was eventually formed. The main role in forming the 
Legions, apart from their Command, was played by Military Department of the NKN. 
Due to a large influx of volunteers, in December 1914, the First Infantry Regiment was 
transformed into the I Brigade of Polish Legions under the command of Józef Piłsudski. At 
the turn of April 1915, the II Brigade of the Legions was formed, and in summer of the same 
year – the III Brigade. On the 20th September, 1916, the Polish Legions were given the 
name of Polish Auxiliary Corps. Following the arrangements between Austrian and German 
politicians, further organization of Polish troops was entrusted to the Germans. When, in 
1917, they wanted to incorporate the Legions into the Polish Armed Forces (Polnische 
Wehrmacht) and demanded the oath of allegiance to the German Emperor, Piłsudski, along 
with most of the legionaries, refused. Some of the legionaries were interned and some were 
incorporated into Polnische Wehrmacht. Piłsudski, accused of rebellion, was arrested and 
imprisoned in the fortress in Magdeburg. 

The content of the collection referring to World War I and the Polish-Bolshevik War: 
1. The pre-war period ‘Strzelec’ and ‘Sokół’ (orders, journal of correspondence, 

record cards, ration cards) from the years 1912 – 1914. 
2. World War I – Polish Legions (orders, reports, logs, reports and messages, 

communiques, reports, check-ups, record cards, personal lists of individual formations, helmet 
distributors, helmet receipts, book of revenues and expenses, provision cards, book of provision 
reports pay cards, bills, demands, mail reception receipts, cards for food consumption control, 
passes, export permits, holiday cards, Ids, invitations, leaflets, announcements, stamps, entry 
tickets, music notes, notes, the press: ‘Ilustracja Polska’, ‘Wieś i Dwór’, press clippings, 
postcards, field post cards, book of exercises) from the years 1914 – 1919 [1934].

3. Polish-Bolshevik war (orders, minutes of the chiefs of staff meeting, 
communiques, information papers, a sketch of the dislocation of units, reports, 
applications for the Virtuti Militari Order, IDs, receipts, passes, posters, leaflets, 
appeals, lists, invitations, visiting cards, the press, ‘Wiadomości Wojenne’, press 
clippings) from the years 1919 – 1922.

4. Interwar Period (materials concerning J. Piłsudski, brochures, magazines, files 
concerning the I Brigade of Polish Legions, files of the Committee for the Construction 
of the Legions Monument at the Rakowicki Cemetery in Krakow, files and exhibits from 
the exhibition ‘Polish Legions 1914 – 1918’ at the National Museum in Krakow in 1934, 
materials concerning the XXV Legionnaires' Congress in Krakow in 1939, photographs, 
correspondence, posters, election appeals, iconographic materials about J. Piłsudski, 
memories) from the years [1905, 1907, 1910] 1914 – 1935 [1939].12 
11 See footnote 2.
12 Information based on the Inwentory of the collection of files Legion Collection from the years 1908 – 1939. 
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 We should not forget that for Poland and Poles, the year 1918 was not the end 
of warfare. After the end of World War I, Polish-Ukrainian war was still carried out 
Galicia, and the Polish-Bolshevik war found its finale only in 1920, after the battle of 
Warsaw won by the Polish army. Finally, the Peace Treaty between Poland and Russia 
with Ukraine, signed in Riga on the 18th March, 1921, ended the military operations in 
the Polish lands.

6. Collections and legacies
 A Wincenty and Edward Łepkowski collection from the years [1886, 1891, 

1899, 1900] 1912 – 1935 [1938]. 
Collection gathered by father and son – Wincenty13 and Edward14 Łepkowski, 

associated with Krakow. It contains a substantial collection of Polish, Austrian and 
German press from the World War I, as well as a collection of money signs from this 
period from the area of Polish lands and the Austro-Hungarian Monarchy. We can also 
find here a considerable collection of illustrated postcards and photographs thematically 
related to the World War I, mainly to the Polish Legions. 

The content of the Collection isthe following:
1 Books, brochures (publications devoted to the World War I, Polish Legions, the 

regaining Independence by Poland, the Legion poetry and songs). 
2 The press (among others, the press from the years 1914 – 1921, the press being 

official journals from World War I.
3 Short-term materials (securities from the First World War I, postcards – World War 

I, Polish Legions, regaining Independence by Poland, occasional prints – World War I, Polish 
Legions, regaining Independence by Poland). 

4 Photographs (World War I, Polish Legions). 
5 Cartographic materials (map of Polish territories from 1916).
6 Polish Art Exhibition in Vienna in 1915.15 
Aleksandra Czechówna Legacy from the years [1763] 1856 – 1923. 
In the files of the legacy there is a diary written by Aleksandra Czechówna16, 

covering the years 1856 – 1922, in which she included many interesting details for the history 
of Krakow's social life. The fact that the diary has just been published17 shows us that her notes 
were really interesting.

13 Wincenty Łepkowski (1866 – 1935) professor of dentistry at the Jagiellonian University in Krakow, 
engaged in independence activities and for the benefit of the Polish Legions. See: Zdzisław Gajda, Łep-
kowski Wincenty, [in:] Polski Słownik Biograficzny, Vol. XVIII, 1973, p. 345. 
14 Edward Łepkowski (1902 – 1979) art historian, a long-time employee of the National Museum in Kra-
kow. 
15 Information based on the Inwentory of the collection of files Wincenty i Edward Łepkowski Collection 
from the years [1886, 1891, 1899, 1900] 1912 – 1935 [1938]. 
16 Aleksandra Czechówna (1839-1923), representative of a Cracovian bourgeois family, with patriotic tra-
ditions. See: Maria Estreicherówna, Czechówna Aleksandra, [in:] Polski Słownik Biograficzny, Vol. IV, 
Kraków 1938, p. 316.
17 Bożena Lesiak-Przybył, Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny, „Krakowski Rocznik 
Archiwalny”, Vol. XX- XXII, Kraków 2014 – 2016 (so far, three parts of the Diary have been published 
for the period 2.08. 1914- 27. 12 1916). 
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Jan Augustyn Iconographic collection from the years 1794 – 1934.
The collection gathered by Jan Augustyn18  was created thanks to the collector's passion 

of its creator, who gathered a diverse iconographic material (lithographs, engravings, woodcuts, 
photographs, heliogravures and other prints) concerning national heroes, great figures from the 
world of science, art, literature and history. He also often supplemented his collection with 
watercolors of his own authorship, press clippings and handwritten notes. The creator himself 
gave the collection the form of thematic portfolios. 

A considerable part of the collection refers to the times of World War I, the 
participation of Poles in it, their independence aspirations, as well as issues related to 
regaining independence by Poland in 1918.

We may find the topics of interest for us in the following parts of the collection:
1. Polish and foreign national heroes (materials about Józef Piłsudski, including 

watercolors by J. Augustyn devoted to Piłsudski, to Polish Legions and battles to regain 
independence).

2. Polish and foreign statesmen (materials concerning Ignacy Jan Paderewski).19 

Photographic collection from the first half of the 19th century until 1997.
The photographs gathered in the Collection concentrate mainly around Krakow – they 

show the city architecture, people associated with the city and important events. Among these 
photographs, an interesting (though not singled out) group are those connected with the period 
of World War I and the regaining of independence by Poland. The materials were given a 
material-alphabetical order, described in the catalogue of the Collection of Photographs.

7. Manor archives

The manor archives are the ones created as a result of the activities of individuals 
or families, containing materials related to the possession and management of landed 
properties, but also referring to family matters and public functions performed20.  

The term was adopted after the World War II, when the family archives were, 
like the remaining movable and immovable property, nationalized by the communist 
authorities in Poland in accordance with the decree on the 1944 agricultural reform and 
taken over to the resources of state archives. Because of the special character of these 
archival units, we can find in them materials that sometimes go far beyond the territorial 
reach of the National Archive in Krakow.

In the majority of them we may find files related to the period between 1914 and 
1918, but I would like to draw attention especially to the Dzikowskie Archive of the 
Tarnowski family and two series of files:

1. Home archive (family). Generation XVIII Jan Zdzisław Tarnowski, political 
activity, author's files (including activities in the Galician Parliament, activity in the 
18 Jan Augustyn (1861 – 1934), a Cracovian printer, employed in the Printing House of "Czas", a collector, 
a history lover, an amateur painter. 
19 Information based on the Inwentory of the collection of files Jan Augustyn Iconographic Collection from 
the years 1794 – 1934. 
20 Polski słownik archiwalny, ed. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s.20. 
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Vienna Chamber of Lords, cooperation with the Supreme National Committee, political 
varia from the World War I) from the years 1892 – 1937.

2. Home (family) archives. Generation XVIII Jan Zdzisław Tarnowski. Political 
activity, archive of the National Right-wing Party, files of the president Z. Tarnowski 
(e.g. correspondence) from the years 1886 – 1937.21  

Cartographic materials
Apart from the cartographic materials mentioned in the above-mentioned units and file 

collections, the Collection which should be mentioned here first and foremost is the Cartographic 
one. The beginnings of the collection were the ‘cartographica’, taken along with the files of the 
City Hall of the city of Krakow in the second half of the 19th century. Independently of this, 
the Municipality of Krakow and the Archive of Historical Records in Krakow ordered to have 
the maps and plans stored in other institutions photographed. Another source of this collection 
are donations and purchases of the Archive itself. Among the rich collection of cartographic 
materials stored in the Collection, we will pay attention to two groups of materials:

1. Situational plans (the vicinity of Krakow): 
a. Map of the vicinity of Kraków area, 1914 – 1915, Umgebungskarte von Krakau. 

The map marks the wiring, closing of the passage and the areas near of the fortress during 
the war of 1914 – 1918.

b. Outline map of the Krakow area, 1901 – 1918, Military picture. Title: General – 
Űbersichtsplan von Krakau 1: 25000. Zu Auftrage des K.u.K. Reichs – Kriegs– Ministeriums 
ausgefrührt im fortificatrischen Evidenz – Bureau des K.u.K. Technischen Militär – Comité, 
als photolitographische Reduction der Special – Übersichts Pläne 1: 10 000. The map marks 
the forts around Krakow at the time of the war of 1914.

2. Maps:
a. Map of the Polish War Area [1914 – 1918], 1915.
b. Map of the War Area in the Polish Lands 1914 – 1915, 1916.
c. Ravensteins Karte der östlichen Kriegsschauplätze [Ernst Georg Ravenstein 

map of the Eastern War Theater], 1914 – 1915.
d. Reprodukcja mechaniczna 1914.Map of the area of the War Russia, 1914, 

mechanical reproduction 1914.
e. Karta tieatrow wojny (War theatre Card,), 1914. The map was an appendix to 

the “Razwiedczyk” journal from z 1914 r.22  
In addition, in the collection Varia publica – a collection of remains of units among 

the Acts of the Józef Antoni Haller Foundation from 1802 – 1939 is kept, among others, a 
set of maps and printed plans of Lieutenant Stanisław Haller (topographic-military maps) 
from the years 1914 – 191823. 
21 Information based on the Inventory of the collection of files Archive of the Tarnowski family from the 
years 1310 – 1951. 
22 Information based on records help tools for the collection of files Carthographis collection from the years 
1470 – 2006.  
23 Information based on the Inventory of the collection of filesVaria publica – collection of the residues of 
filesfrom the years 1502 – 1972.
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7. Fragmentarily preserved files of individuals and institutions 

Among the fragmentarily preserved files from the collection: Charitable 
institutions – a collection of unit residues, we may find the following materials: 

1. Committee for the books delivery to prisoners of war (correspondence with 
the headquarters in Vienna and Switzerland, requests from prisoners, appeals to the 
population, social donations, reports) from the years 1914 – 1917. 

2. Association of the Welfare Council in Krakow (book of minutes) from the years 
1913 – 1922.

3. District Association of Societies, Centres and Institutions devoted to the child 
protection (meeting minutes) from the years 1912 – 1939.

4. Vienna Welfare Committee for the refugees from Galicia and Bukovina (Wiener 
Hilfskomitee for Flüchtinge aus Galizien and Bukowina) ( refugees' requests for support) 
from the years 1914 – 1917.24  

 Among the fragmentarilyy preserved files from the collection: Files of persons 
and families – a collection of unit residues, we can find the following files:

1. Klötzer Mieczysław, Kowalski Zygmunt (Legion files, photos, press clippings, 
military cards) from the years 1914 – 1937.

2. Kazimierza Filar diaries from the years 1914 – 1918.
3. Correspondence of soldiers from World War I from the years [1912] 1914 – 1917.25 
Finally, I would like to emphasize once again that this study does not contain 

any exhaustive discussion of the entirety of files relating to the times of World War 
I and gathered in the National Archives in Krakow. Such a project would require the 
preparation of a study of a much greater length. For complete and detailed information, I 
send you once again to the archival help tools, which are available also in electronic form 
on the home page of the Archive or on the archival portal szukajwarchiwach.26

24 Information based on records help tools for the collection of files Charitable institutions – a collection of 
unit residues from the years 1789 – 1939.  
25 Information based on the Inventory of the collection of files Files of persons and families – a collection 
of unit residues from the years 1569 – 1922.
26 www.ank.gov.pl; www.szukajwarchiwach.pl
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 Во февруари 2006 година во весникот „Вечер“ се појави напис за тоа 
дека преку интернет се нуди на продажба раритетна збирка писма од војници од 
Кратово и од Кратовско, пленици на завојуваните армии во Првата светска војна. 
„Вечер“ пишуваше и дека институциите на државата Република Македонија 
не пројавиле интерес за оваа збирка. Единствено интерес пројави Фондацијата 
отворено општество – Македонија (ФООМ), на која во тој момент, посредувањето 
на Душко Алексовски од Центарот за карпеста уметност, ѝ овозможи да ја откупи 
збирката од 227 писма, 59 картички и 29 банкноти3. Писмата, картичките и 
банкнотите неколку децении „лежеле“ во метална канта за жито закопана во едно 
лозје покрај Ќустендил. Збирката ја спасил И.Б., роден во 1918 година, во Штип. 
Тој бил назначен за раководител на акцијата за „прочистување“ на Воениот архив 
на Генералштабот на бугарската армија во Софија по завршувањето на Втората 
светска војна. Наместо да ја уништи збирката, И.Б. одлучил да ја засолни и на 
тој начин да спаси парченце од трагичната судбина на македонските војници во 
Големата војна.

 По откупувањето на збирката по иницијативата на тогашниот директор, 
г. Владимир Милчин, ФООМ ангажирајќи професионални историчари, започна 
1 Д-р, советник за средување архивски материјал – нов период во ДАРМ.
2 Употребувајќи го глаголот „отпрета“ во насловот, Фондацијата го потенцира неговото двојно 
значење – директно и преносно. Реализаторите на проектот сакаа да истакнат дека документите 
во буквална смисла беа растргани од земјата, но и дека беа извлечени од заборавот, т.е. откриени.
3 Според класификацијата на имателот на збирката.
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со реализација на проектот „Отпретани сведоштва – војнички писма од Големата 
војна (1914 – 1918)“4. 

 Според карактеристиката, документите од збирката се едни од ретките 
масовни извори во македонската историска наука за одреден историски процес, 
Првата светска војна, за која, пак, истовремено даваат информации применливи во: 
историската демографија, генеалогијата, историската антропологија, социјалната 
и економската историја, воената историја, лингвистиката итн. Истовремено се 
дава можност и за реконструкција на фамилиите од овој регион.  На едно место 
за првпат се сретнуваат имињата на македонските војници со детални податоци за 
воените формации на српската и бугарската војска во кои биле мобилизирани, како 
и на плениците во австроунгарските логори. 

 Во период од неколку месеци документите беа прочитани и транскрибирани. 
Документите се пишувани на различни видови хартиени подлоги, како потврди 
картончиња, делови од постари документи на кои има остатоци од старо арапско 
писмо, листови од тефтер од мал и голем формат и сл., со кирилско писмо на 
кратовско-пробиштипски дијалект, во кое се испреплетуваат и букви од бугарската 
и српската азбука. Најголем дел од документите се во А4-формат, но збирката 
содржи и документи со помал формат, оштетени, искинати, избледени, со многу 
различни ракописи на луѓе, кои одвај знаеле да ги напишат буквите и да го состават 
зборот.

 Хронолошки овие документи може да се групираат на:
 а) Документи кои настанале во периодот на турското владеење во 

Македонија, односно во периодот од 1901 до 1912 година. Од нив најмногубројни 
се списоците за занаетчиско-трговско стопанисување, составени најверојатно од 
тогаш познатиот кратовски трговец Васил Бидиков. Овие документи имаат точна 
хронологија (датум и година), односно се од периодот од 1906 до 1913 година, 
содржат имиња на села и личности, во нив е претставен и начинот на водење 
евиденција за понудените занаетчиски и трговски услуги, разни видови сметки, 
расходи, цена на услугите, производите, начин на одложено плаќање и сл.

 б) Најголемиот дел од документацијата, но и најважниот и најинтересниот 
за пошироката јавност, го сочинуваат писма на Македонци, војници, претежно од 
североисточна Македонија (кратовскиот, пробиштипскиот и злетовскиот регион), 
мобилизирани во српската војска за време на Првата светска војна, испратени до 
нивните семејства, како и писма од потесното семејство упатени до овие војници.

 Се издвојуваат карактеристичните 59 воени картички5, испратени во 
Македонија од најголем број поранешни војници во српската војска, кои биле 
заробени или, пак, самите ѝ се предале на австроунгарската војска, и како такви 
4 Проектот „Отпретани сведоштва – писма од Големата војна (1914 – 1918)“ започна со реализација 
од месец септември 2006 г.  
5 Станува збор за картички кои ја кријат во себе реалната страна на војната. Една од најемотивните 
картички е онаа испратена од војникот Саздо Гичев од с. Барбарево, кој како воен заробеник 
(поранешен српски војник), се наоѓал во еден од тогашните австриски логори (Ashach). Прегледана 
е од бугарската цензурна комисија и е испратена во текот на месец јули 1916 година. Преку 
содржината, војникот ги моли своите родители да поведат постапка за негово ослободување, како и 
да му испратат пари, 80 лева, доколку и понатаму сакаат да имаат син.
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субјекти ја имале судбината да се најдат интернирани во неколку логори во тогашна 
Австро-Унгарија. Сите се пишувани на поштенски картички. Најголем дел од 
нив, на предната страна на поштенската картичка имаат испечатено содржина 
составена од српските или од бугарските воени власти, но најзначајни се печатите 
меѓу кои честопати се среќава и црвениот печат, кој трајно зад себе го оставил 
со големи букви името МАКЕДОНИЈА, на германски MAZEDONIEN, како и 
имињата на македонските градови Скопје, Кратово и Куманово, што покажува дека 
на австроунгарските власти уште во 1915 година им било јасно дека земјата на 
воените заробеници се вика Македонија. Голем интерес предизвикуваат и воените 
картички со испечатените амблеми со знамиња на Антантата во различни бои.

 Од овој период (1916 – 1917 година) потекнуваат и поголем број писма од 
Македонци мобилизирани во бугарската војска и упатени на Македонскиот (Солунски) 
фронт, односно од војници кои биле дел од 11. македонска дивизија. Покрај овие 
војници, биле повикувани на воена вежба или во комора и повозрасни мажи познати 
како коморџии.

 Посебна група документи претставуваат списоците од 1915 година на 
испратени писма и парични средства на војниците во српската војска. Парите и 
писмата, најверојатно, се примани и се испраќани од кратовецот Васил Бидиков, 
кој и ги пишувал тие писма од роднините на војниците. Зачувани се и платежни 
средства, употребувани во тој временски период, воведени од окупаторските држави 
Србија и Бугарија. Збирката содржи и платежни средства кои се карактеристични 
за подалечните европски држави.

 Документацијата од овој период пренесува богат фактографски материјал 
обединувајќи повеќе сегменти од тогашниот живот, социјалната положба, интимниот 
живот на Македонецот и на неговото семејство, односно од менталитетот и 
културата на живеење во македонските села во североисточниот дел на Македонија 
за време на Големата војна.

 Ниту едно писмо не содржи изјаснување за српска или бугарска припадност, 
иако тоа најверојатно би им ја олеснило положбата во окупираните области, во 
војската и во заробеништво.

 Војничките писма се само една апсолутна потврда дека војната ги откорнала 
Македонците од нивните домови, дел од нив никогаш не се вратиле во своите 
домови, а нивните сеништа биле расфрлани по рововите или во некои заеднички 
гробишта, кои никнувале на териториите на кои се водела Големата војна.

 в) На крајот се издвојуваат и неколкуте документи кои датираат од периодот 
меѓу двете светски војни и од времето на Втората светска војна.

 Секој составен дел од збирката на оригинални документи е ставен помеѓу 
соодветни листови од хартија, единствено дозволени за заштитување и за чување 
таков вид документи, но со одлука на одговорните од ФООМ, поради нивната 
оштетеност тие се целосно заштитени, ламинирани и реставрирани, постапка 
извршена од стручните лица во Народната и универзитетска библиотека „Св. 
Климент Охридски“, Скопје.
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 Заради потврдување на автентичноста на документацијата, но и заради 
нејзина споредба со обработената постојна документација за овој временски 
период, беше спроведено и архивско истражување во Државниот архив на 
Република Македонија во Скопје, каде што фондот „Македонска воена инспекциска 
област (МВИО), Кумановски округ, Кратовска околија, Околиско управление, град 
Кратово 1915 – 1918“, изобилува со документација која е најдобра потврда за сето 
тоа што го доживувал Македонецот вовлечен во Големата војна. Многу од имињата 
на војниците испраќачи на војничките писма, а дел од збирката, беа пронајдени 
меѓу документите во овој фонд.

 Најмногу време бараше теренското истражување, чија цел беше потрага 
по живи сведоци, наследници и потомци на македонските војници. Во период од 
два месеци (мај и јуни 2007 г.) беа посетени повеќе од 40 села во кратовскиот и 
во пробиштипскиот регион. Изговорените приказни најдоа соодветно место во 
испишувањето на една усна историја. Беа раскажани многу случки и настани, се 
пролеаја и многу солзи, се разбудија духовите на починатите војници, им се даде 
присутност во сегашноста, а таа се збогати со записот кој го совлада заборавот.

 Благодарејќи на сеќавањата на синовите, ќерките и на правнуците, беа 
запишани судбините на војниците, кои им ги пренеле на своите потомци искуствата 
од годините на Големата војна.6

6 За да се добие претстава за запишаните сеќавања се наведуваат неколку од нив:
- сеќавањето на Стојан Алексов од Пробиштип, кој ја раскажа судбината на двајца браќа, војниците 
Санде и Игнат Јордеви, единствените загинати војници од село Дренак за време на Првата светска 
војна. Биле мобилизирани во српската војска, во една од дивизиите кои кон крајот на 1915 година се 
повлекле преку Црна Гора и Албанија. Едниот брат бил во состав на редовната војска, додека другиот 
бил дел од комората.

Според сеќавањата на Стојан, за Санде селаните раскажувале дека починал на островот Крф, каде 
што и бил закопан. Другарите од него успеале да го зачуваат само појасот, кој по завршувањето на 
војната му го предале на неговото семејство.

Сандевиот брат Игнат, исто така, загинал како српски војник, подоцна заробен од австроунгарската 
војска, но не се знае каде, односно местото на неговиот гроб никогаш не е дознато и пронајдено;
- сеќавањето на Павле Саздов од с. Јамишта, Пробиштип. За начинот на мобилизација и за односот на 
српската власт кон македонското мобилизирано население раскажува Павле Саздов, информиран од 
неговиот дедо Јане, кој имал уште двајца браќа, Стоимен и Кипријан. Во 1878 година бил печалбар во 
Романија. Јане бил мобилизиран уште во 1913 година во српската војска за време на Втората балканска 
војна, а во истата година во редовите на српската војска истовремено биле мобилизирани сите тројца 
браќа: Јане, Стоимен и Кипријан. Стоимен бил во Кочани, а потоа и во Штип. Во тамошните воени 
редови извесно време работел и како болничар.

Неговиот дедо Јане како српски војник имал право на отсуство (или отпуска како што раскажуваше 
информаторот) на одредено време. На негово барање Јане добил од комадирот 10 дена за да ја замени 
својата облека. Ноќта, пред да се врати во српската војска, куќата им била заобиколена од српски 
жандарми (полицајци). Кога Јане излегол за да види што се случува, тие го врзале. Иако се обидувал 
да им докаже дека е српски војник, дојден со писмена дозвола, тие го одвеле во Злетово, а потоа во 
Кратово, каде што тогаш била сместена околиската управа. Таму му кажале дека некој селанец од 
Лесново го спомнал неговото име Јане од Јамишта, посочувајќи го како блиска личност со некои 
бугарски комити. Но, во моментот кога го соочиле со селанецот од Лесново, тој селанец не можел 
да го препознае Јане и да го посочи како предавник на власта, под изговор дека било темница кога 
се случувало предавањето (пренесувањето на комитите преку граница). Јане бил ослободен од 
обвинувањето и добил дозвола за враќање и за служење во редовите на српската војска, но пред да 
излезе од просториите на околискта управа, на вратата еден српски четник го удрил со сета сила по 
лицето. Јане посрамотен и понижен од таквото однесување на српските власти за кои и војувал и го 
ризикувал животот, одлучил да го послуша својот разум, велејќи си: „што ќе одам во српската војска, 
да ја фатам шумата и да си одам накај Јамишта“. Овој настан се случил на ден Ѓурѓовден (6 мај) 1913 
година.;
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 Овој проект успеа да ги заштити од заборавот на времето, апсолутно давајќи 
му можност на обичниот човек, по многу години, да биде слушнат и забележан 
како поединец кој како таков беше откорнат од своето родно место, принуден да се 
бори за разни интереси, за некоја и нечија иднина.

 Првичните резултати од истражувачката работа беа искористени за подготовка 
на изложбата „Отпретани сведоштва“, отворена на 6 ноември 2007 година, во 
Мултимедијалниот центар „Мала станица“ во Скопје7. Со таа изложба започнаа 
редицата јавни настани со кои ФООМ ја одбележа својата петнаесетгодишнина. 
Интеграција, инклузија, идентитет, историја и информации – тоа беа петте збора 
околу кои се „вртеа“ единаесетте настани од програмата за одбележување на 
јубилејот.  
- и сеќавањето на Павле Тренчов од с. Бунеш, Пробиштип. За својот дедо Трендафил (Тренчо), Павле 
раскажува дека биле четворица браќа: Тренчо, Ѓорѓи, Наце и Станко, сите оженети во с. Бунеш. 

За време на Првата светска војна, Тренчо бил мобилизиран во редовите на српската војска, 
каде што добил чин десетар (каплар). Со оваа војска веќе имал дојдено во допир кога го отслужил 
претходно својот воен рок. Истовремено со него во српската војска за време на воените години биле 
мобилизирани уште седуммина од село Бунеш, од кои само двајца се вратиле: Тренчо и Марко Јосев.

Тренчо ја имал таа среќа да се врати жив меѓу своето семејство, но со себе од овие години поминати 
на фронтовските линии понел и една доживотна рана, како вечен спомен, за сето тоа што го доживеал 
како српски војник. Тој на 26 септември 1915 година, точно на Крстовден, во раните утрински часови 
на фронтот околу местото Костоличко Брдо во Пожаревац, во близина на некоја нива со пченка, бил 
ранет од граната или од нагазна мина во десната нога. Од оваа рана останал инвалид, воените лекари 
морале да му ја исечат ногата од коленото надолу.

На истиот овој фронт, иако ранет, Тренчо бил заробен од австроунгарската војска и бил одведен 
во некој од тамошните логори, каде што и му била излечена ногата. Меѓу своето семејство успеал да 
се врати по 1918 година. По завршувањето на Првата светска војна, Тренчо од местото на логорот со 
воз успеал да пристигне во Куманово, од каде што бил префрлен во Куманово, односно селани од с. 
Шлегово на муле  го донеле од Кратово во неговата куќа во Бунеш.

Долгогодишното отсуство на Тренчо ги убедило најблиските во верувањето за неговото загинување 
на некој од фронтовите, па така кога се вратил дури и не го препознале. Успеал да раскаже што му се 
случило, како бил ранет, заробен, како му ја отсекле ногата, загуба со која неговата сопруга Ката не 
можела да се помири, така што починала само по една година, оставајќи ја грижата за своите четири 
деца на сопругот и на неговата мајка.

Прогласен како воен инвалид од тогашниот суд, во текот на 1939 година на Тренчо од „Здружението 
на воените инвалиди, сите воени жртви и нивните семејства во Кралството на СХС 1912 – 1918“ му 
била издадена членска книшка, според која капларот Трнчо роден 1880 година, за време на Првата 
светска војна бил мобилизиран во 1. чета, 3. баталјон, 3.  полк, дринска дивизија и бил ранет на 
26 септември 1915 година, рана поради која му била ампутирана десната нога. Истата 1939 година 
од Министерството за финансии на Кралството Југославија, поточно од вардарската финансиска 
дирекција во Скопје, добил и платежна книшка, според која од 18 номеври 1939 година добивал 
месечно по 36 динари инвалиднина и 30 динари личен додаток. Но, овој надоместок, по доаѓањето на 
бугарската власт во времето на Втората светска војна му го скратиле.

Без нога живеел 30 години. Починал во 1945 година на празникот Три светители (месец март). Во 
годините на Првата светска војна, на својот внук Павле, Тренчо му раскажувал дека тешко се живеело. 
Злетовска Река три години била гранична линија меѓу српската и бугарската војска. Србите правеле 
големи зулуми врз населението. Земале сè што им било потребно од имотите на селаните. Силувале 
и многу жени. 
7 Изложбата се состоеше од три дела: документарен филм, подготвен од забележаните сеќавања на 
потомците на војниците, паноа со прикази на транскриптите и оригиналите од војничките писма 
и 10 наменски подготвени витрини за војничките картички, високи два метри во облик на самите 
картички.

По отворањето на изложбата во Скопје, таа беше поставена во повеќе градови низ Македонија, 
како Пробиштип, Кратово, Охрид, Штип, Кичево, Дебар и Струга. Поставките од изложбата, 
документарниот материјал и целокупниот документарен материјал од фондот се оставени во 
Кратово, како сопственост на Музејот на град Кратово, кој поставката ја смести на третиот кат од 
Симиќева кула.
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Проектот заврши со печатењето на истоимената монографија во 2008 
година8. Таа не зборува за владетелите и за војсководците, таа содржи историја 
која не ја напишале (фалсификувале) победниците, туку историја на секојдневјето 
полна со драми на т.н. обични луѓе.9

Проектот станал резонантен во Република Македонија.
Тоа на што главно се обрнувало внимание во јавноста во врска со проектот 

го пренесуваат следните искази:
 „Кога човек си ги бара корените на животот, не знае што ќе извлече од 

утробата на земјата. Македонецот, барајќи си ги предците расеани во минатото, 
не знае што ли сѐ не ќе ’ископа’ чепкајќи по историјата. Обичните поштенски 
картички се печат на една судбина, среќна или несреќна, за луѓето заробени од 
своето време во туѓите војски низ Балканот“.

 „Зар требаше да помине толку долго време за да излезе вистината на 
виделина? Кој е виновен за оваа работа? Дедо ми Никола ‒ Коле Тунтев, две години 
бил бугарски војник (I и II Балканска војна) и уште од 1914 – 1918 година ‒ српски 
војник. Значи, шест години војник, враќајќи се целиот вошкосан, позеленет од 
фронтот и смрдосан од барут, не разбирајќи зошто се војува. Починал во 1937 
година, а неговата сопруга Ката не сакаше ниту збор да проговори за маките 
македонски. Велеше ’да не се повтори, не беше убаво’“.

А јас ова пишување ќе го завршам со зборовите на г. Владимир Милчин, 
тогашен извршен директор на ФООМ: „И изложбата и монографијата „Отпретани 
сведоштва“ ги отвораат прашањава: што сме направиле, а што не сме направиле ние 
Македонците во 20 век за да не мораме во 21 век да докажуваме дека имаме право 
на името со кое си го означуваме идентитетот? Дали направивме сè што можеше и 
требаше да се направи откако прогласивме независна држава Македонија?

Не е мое да давам дефинитивни одговори на овие прашања, но пропуштеното 
ќе ѝ тежи на мојата и на идните генерации.

Кога работевме на „Отпретани сведоштва“, историчарката Ирена Стефоска 
ни ја посочи книгата „Македонија под турска власт“ од Александар Стојановски. 
Во неа е цитирана телеграмата на Големиот везир од 7 април 1903 година со која се 
јавува дека Султанот го забранува поимот (називот) Македонија! Номен ест омен? 
Имаме ли право да бидеме изненадени?“

8 Отпретани сведоштва ‒ војнички писма од Големата војна 1914 ‒ 1918. Скопје, 2008
9 Монографијата го содржи целокупниот фонд од збирката: 204 писма, 59 картички и 40 документи 
од првата половина на 20 век. Заради полесно распознавање и понатамошна употреба документите 
се нумерирани така што низ страниците на монографијата пред соодветната бројка се наоѓа и 
скратеницата Д. (документ), Д.П. (документ писмо) и Д.К. (документ картичка). Низ монографијата 
документите се селектирани хронолошки според селата (кратовски и пробиштипски) и според 
војниците.   
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Австриска поштенска картичка на чија предна 
страна се видливи печатите на австриските 
воени власти и на бугарската цензурна 
комисија, како и адресата на воениот логор. 
Таа е испратена од Игнат Спасов од с. Шопско 
Рударе, Кратовско, кој се наоѓал во воен логор 
во Австрија, заробен од австроунгарската 
војска додека се наоѓал како српски војник на 
фронтот во Србија. Картичаката е пишувана 
на 25 јуни 1916 г. и упатена до Васил Бидиков, 
со молба тој да ја извести мајката на војникот 
да му испрати пари, писмо и одговор за дел 
од мобилизираните селани од Филиповци и 
од Секулица.
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Српска воена картичка на чија предна страна се забележува амблемот на кој се прикажани знамињата 
на државите на Антантата. Картичката е пишувана на 29 јуни 1916 г. од Саико (Саета) Поповиќ од 
с. Лесново, Пропиштипско, мобилизиран во српската војска и е наменета за неговата сестра Гена. 
Картичката содржи вообичаени поздрави и некои совети за сестрата му, за текот на извршувањето 
на имотните обврски, пресудни за тогашната егзистенција.
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Австриска воена картичка на чија предна 
страна се забележуваат печатите на 
бугарската цензурна комисија, како и печатите 
на тогашните австроунгарски власти, меѓу 
кои и оној со името MAZEDONIEN. Со овој 
печат властите точно ја лоцирале адресата на 
испраќачот. Картичката е испратена од Саздо 
Гичев од с. Барбарево, Кратовско, кој како 
воен заробеник (поранешен српски војник), 
се нашол во еден од тогашните австриски 
логори (Aschach). Прегледана е од цензурната 
комисија и е испратена во текот на месец јули 
1916 г. Преку содржината, војникот ги моли 
своите родители да покренат постапка за 
негово ослободување, како и да му испратат 
пари.



Македонски архивист 

52

Бугарска воена картичка, која претставува автентичен документ од 1916 г., на која е напечатен 
маршот „Кон Букурешт“, наменет за бугарските војници во поттикнувањето на нивните воени 
цели во војувањето против Романија. Испратена е од Трајко Арсов од с. Филиповци, Кратовско, 
мобилизиран во бугарската војска за време на Првата светска војна, во 11. Македонска дивизија, кој 
претходно работел во една фабрика во градот Русе во Бугарија. Како таков, веројатно од таму бил 
мобилизиран во редовите на бугарската војска. Картичката е пишувана на 16 декември и ги содржи 
поздравите до најблиските членови на семејството на војникот. На нејзината предна страна е видлив 
печатот на воената единица во која бил мобилизиран испраќачот.
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Бугарска воена картичка на која се видливи печатите на цензурната комисија и на воената единица 
во која бил мобилизиран испраќачот. Пишувана е на 31 октомври 1916 г. во Пловдив и е испратена 
од двајца војници, роднини од с. Горно Кратово: Димче Ефремов и Пано Иванов, до таткото на Пано 
Иванов, кој е и тетин на Димче Ефремов. Тие упатуваат поздрави до семејството и до роднините, 
како и барање за почесто пишување писма.
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На голем лист од табак со молив се напишани две писма, на кои се видливи печатите од поштите 
во Призрен и во Кратово. Првото е напишано на 1 мај 1915 г. и е испратено од Заре Крстевиќ од с. 
Плешенци, војник, мобилизиран во српската војска, поточно во Призрен, и е упатено до неговото 
семејство. Во писмото се изразени поздравите за блиските, интересот за семејната состојба, како 
и молбата за згрижувањето на неговите деца. Второтот писмо е испратено од Мано Георгиев, зет 
на истиот војник, и преку него се известува за добриот род, истовремено молејќи го, доколку е во 
состојба, да се врати на отсуство, да ја среди својата имотна состојба и да ја преземе обврската за 
своите деца, кои останале сираци, без мајка и без татко.
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Писмо напишано на 13 јуни 1915 г.  од Анпо Иловиќ, чичко на Глигор Досевиќ од с. Марчино, 
војник, мобилизиран во српската војска, кој на војникот му ги пренесува поздравите од најблиските, 
молејќи го ако може да се врати на отсуство, затоа што сите други војници веќе се вратиле.
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Марјан Гијовски1

Европеана 1914 ‒ 1918                                                                

Summary: Europe has collective memory of the events of World War I (1914 – 
1918) preserved by the Europeana platform and its project Europeana Collections 1914 – 
1918, which allow an insight in  different aspects of this conflict. This article presents the 
possibilities offered by Europeana regarding the availability of the cultural and historical 
heritage in a form of digitalized contents from the First World War accessible to any 
individual interested in using the data in research, education, and creative projects.
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„Ние го преобразуваме светот со култура. Ние го создаваме богатото 
културно наследство на Европа и им олеснуваме на луѓето да го користат за 
работа, учење и задоволство. Нашата работа придонесува за отворено, познато 
и креативно општество“

 Збирки Европеана 1914 ‒ 1918 претставува капитален проект за дигитализација 
и објавување примарни и секундарни историски извори за Првата светска војна 
координиран од Европеана, која претставува дигитална платформа на Европската 
Унија за културно наследство.

 Идејните почетоци на Европеана се од 2005 година кога државните раководства 
на Франција, Полска, Германија, Италија, Шпанија, Унгарија како земји членки на ЕУ ѝ 
предлoжиле на Европската комисија формирање на Европска дигитална библиотека. Две 
години подоцна стартувала Европската дигитална мрежа на библиотеки, а веќе во 2008 
година на предлог на Жозе Мануел Баросо, како претседател на Европската комисија, 
започнува со дејствување Европеана. За кратко време Европеана достигнала колекција 
од 5 милиони предмети, но со зголемувањето на буџетот колекцијата изнесувала 10 
милиони предмети во 2010 година, а во 2012 дури 25 милиони дигитализирани предмети 
како резултат на сè поголемото вложување од земјите членки на Европската Унија.
1 Раководител на Oдделението за внатрешна ревизија во ДАРМ.
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 Развојот на Европеана е предвиден во неколку стратегии, кои се потпираат 
на 4 столба, и тоа:

а) Собирање ‒ градење отворен и веродостоен извор на културно и научно 
наследство.

б) Олеснување ‒ давање поттик на одделите за културно и европско 
наследство со меѓусебна комуникација, информирање, достигнувања од областите 
кои ги покриваат.

в) Дистрибуирање ‒ достапност на културното наследство за корисниците 
без разлика каде се и кога би сакале да му пристапат.

г) Вклучување ‒ изнаоѓање нови начини преку кои корисниците ќе можат да 
бидат дел од своето културно наследство.

 Со Европеана раководи фондацијата „Европеана“2, која се наоѓа во Кралската 
национална библиотека во Холандија и во која членови се и претседателите и 
претседавачите на Европската асоцијација за културно наследство и здруженија во 
делот на информациски технологии. Главна цел за постоење на оваа фондација е 
соработка помеѓу архивите, музеите, аудио-визуелните колекции и библиотеки за 
корисниците да имаат единствен пристап до нивните содржини преку Европеана.

 Во глобална смисла, Европеана има за цел да го зголеми пристапот до 
заедничкото европско културно наследство и со тоа да се направи поосмислен 
животот на луѓето. Впрочем, насекаде низ Европа, културните установи (библиотеки, 
музеи, галерии3) како и архивите дигитализираат содржини и стануваат достапни 
за секој заинтересиран. Меѓутоа откако ќе бидат објавени овие содржини во 
интернет-просторот, се вложува повеќе време за тие да бидат најдени и ползувани 
за различни цели. 

 Токму тоа е смислата на постоење на Европеана, поврзување на институциите, 
установите, организаците со истражувачите поаѓајќи од мислата дека најдобрите 
идеи доаѓаат од тимска работа и креативна соработка. За тоа се користи напредна 
технологија и културата станува дел од животот на луѓето и во секојдневието. 
Во тој контекст корисно е да се напомене дека дигиталните содржини, односно 
информациите што ги пребаруваат корисниците не се наоѓаат во еден централизиран 
фонд, туку се во рамки на мрежите на институциите кои ги поседува или ги создала. 
Тоа се должи, пред сè, на фактот што институциите од областа на културата, како 
библиотеки, музеи, но и архивите користат сопствени различни стандарди при 
категоризација.

 Во целина, дејствувањето во рамки на Европеана придонесува да се развиваат 
стратегии и политики суштествени за дигиталното културно наследство како и 
негово користење во образованието, истражувањето и креативните индустрии 
преку партнерства и кампањи за меѓународно ангажирање.
2 Во рамки на фондацијата „Европеана“ постојат експертски групи, и тоа за: истражување и развој, 
едукација, збирки, дигитално културно наследство, комуникациски алатки.
3“Why become a data provider?”. pro.europeana. Europeana. Retrieved 10 May 2016 (Европеана со-
работува со над 3.000 европски архиви, библиотеки и музеи, со што транспарентно го споделува 
културното наследство.)
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 Како што веќе напоменав, Збирки Европеана 1914 ‒ 1918 (Europeana 
Collections 1914 ‒ 1918) (http://www.europeana-collections ‒ 1914 ‒ 1918.eu) претставува проект 
започнат во 2014 година по повод 100 години од избувнувањето на Првата светска 
војна и опфаќа историски извори од тој период. Познато е дека оваа војна, наречена 
уште и Големата војна, остави траен белег во сеќавањето на европските народи за 
воените дејства со рефлексии во секојдневниот живот на луѓето и во развојот на 
државите и народите.

 Токму затоа се наметнала потребата за сочувување и поедноставување на 
пристапот до изворите за Првата светска војна при што во досегашната реализација 
на проектот се вклучени материјали од збирки на 10 национални библиотеки и 
други партнери од 8 земји кои за време на војната припаѓаа на различни страни4. 
Резултатот се вклучени 400.000 дигитализирани предмети.

Збирките на Европеана се групирани тематски во десет категории: 
1914 – 1918, уметност5, мода6, ракописи7, мапи и географија8, миграција9, 

4 Staatsbibliothek zu Berlin, Germany; Bibliothèque nationale de France, France; Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg, France; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma “Vittorio Emanuele II”, Italy; 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Italy; Bibliothèque Royale de Belgique – Koninklijke Bibliotheek 
van België, Belgium; The British Library, UK; Det Kongelige Bibliotek, Denmark; Österreichische 
Nationalbibliothek, Austria; Narodna biblioteka Srbije, Serbia; CLIO-Online, Germany; Istituto Centrale 
per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Italy 
5 Музејските збирки од уметнички дела со теми од Првата светска војна го прикажуваат доживувањето 
на војниците и воените уметници на случувањата на фронтовите преку слики, акварели, скулптури. 
Овие дела со појаснувања за уметничките пристапи се дел од збирката Visions of War. Збирката 
содржи 1.335.257 фотографии, 374.977 текстови, 91.419 видеа, 946 аудиозаписи и 563 3Д-прикази 
на објекти.
6 Збирката овозможува истражување на модата низ историјата преку историска облека и додатоци, 
современи дизајни, фотографии, цртежи, скици, модели, каталози и видеа од музеи и архиви од 
цела Европа. Збирката „Мода“ ги поврзува дигитализираните колекции на повеќе од 30 европски 
јавни и приватни институции.
7 Европеана овозможува истражување ракописи од антиката до оние најрано печатените. Збирката 
содржи 84.286 текстови, 65.346 фотографии и 7 3Д-прикази на објекти.
8 Збирката овозможува истражување мапи, како и историјата на картографијата, географијата и 
географските откритија. Корисниците можат да разгледуваат мапи, глобуси, графикони од збирките 
на европските музеи, галерии, библиотеки и архиви. Збирката содржи 283.815 текстови, 218.549 
фотографии, 44 видеа и еден 3Д-приказ на објекти.  
9 Збирката ги обединува дигиталните содржини посветени на миграцијата кон, од и во рамките на 
Европа. Збирката содржи 116.645 текстови, 86.333 фотографии, 7.109 видеа, 1.448 аудиозаписи и 37 
3Д- прикази на објекти.
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музика10, природонаука11, фотографии12, спорт13. Впрочем, дигиталните збирки 
содржат книги, весници, мапи, музички листови, детска литература, фотографии, 
постери, памфлети, пропагандни летоци, оригинална уметност, религиозни дела, 
медали и монети што во целост го отсликува европскиот идентитет. Материјалот 
ги прикажува различните страни во конфликтот од верски, етнички, социјални, 
политички аспект како приказ на различни искуства на поединци и групи. На тој 
начин на Првата светска војна се гледа од повеќе аспекти освен од воениот.

 Збирките се достапни на тематскиот портал Европеана 1914 ‒ 1918 (https://
www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I) и на Европеана, европски 
дигитален музеј, архив и библиотека (https://www.europeana.eu/portal/en). Целта на 
Европеана е навремено и редовно да објавува нови содржини, при што на корисниците 
им остава можност за сугестии со цел нивно подобрување. Притоа Европеана е 
должна на секои три недели да објавува нова верзија на нејзините содржини. 

 Тематскиот портал Европеана 1914 ‒ 1918 е достапен на 27 јазици и нуди 
можност за истражување непознати факти и факти од официјалната историја 
од Првата светска војна во 486.282 ставки (текстови, слики, видеозаписи, 
3Д-предмети, звучни записи). Пребарувањето е поделено во 14 теми, и тоа: 
Дневници од Првата светска војна (768 фајлови), Официјални документи од 
Првата светска војна, Телекомуникациски врски, Источен фронт, Поморски 
војни, Филмови од Првата светска војна, Фотографии од Првата светска војна, 
Жената во Првата светска војна, Секојдневниот живот во Првата светска војна, 
Затвореници од војната, Писма од време на Првата светска војна, Поштенски 
картички од Првата светска војна, Воздушни битки во Првата светска војна, 
Италијански фронт. 14

 Порталот овозможува и прикачување или додавање предмети во збирката 
заедно со нивниот опис бидејќи една од клучните задачи на Европеана 1914 ‒ 1918 
е собирањето содржини. Тековно се собираат материјали од Германија, Британија, 
Словенија, Луксембург, Ирска. Секое заинтересирано физичко лице или институција 
може да прикачи предмет со едноставно регистрирање и пополнување пријава. По 
регистрацијата, се овозможува прикачување дигитална верзија на предметот (слика, 
објект, униформа), кое потоа треба да биде одобрено од проектен тим на Европеана 
1914 ‒ 1918. Содржината која се прикачува потоа е достапна за сите заинтересирани 
10 Збирката вклучува избор на најдобрите музички записи и други колекции поврзани со музиката 
од европските аудио-визуелни архиви, библиотеки, архиви и музеи. Збирката содржи 144.891 
фотографија, 114.716 аудиозаписи, 62.599 текстови, 14.939 видеа и 1 3Д-приказ на објекти.  
11 Збирката овозможува истражување на животни и растенија од природниот свет и ги поврзува 
зоологијата, ботаниката, геологијата, палеонтологијата и историските колекции од цела Европа. 
Збирката содржи 3.258.151 фотографија, 140.824 текстови, 4.493 аудиозаписи, 1.061 видео и 30 3Д- 
прикази на објекти.  
12 Збирката го претставува богатото фотографско наследство на Европа, овозможувајќи го достапно 
за сите, како директна и ефективна врска меѓу историјата и современото општество. Збирката содржи 
2.218.896 фотографии, 7.140 текстови, 107 видеа, 85 аудиозаписи и 57 3Д-прикази на објекти. 
13 Збирката овозможува истражување на европското спортско наследство и култура, нудејќи избор 
на најдобрите фотографии, филмови, аудиоснимки и текстови поврзани со спортот од европските 
музеи, галерии, библиотеки и архиви. Збирката содржи 58.554 фотографии, 3.342 видеа, 1.254 
текстови, 28 аудиозаписи и 1 3Д-приказ на објекти. 
14 Во рамки на збирката „1914 – 1918“ има 284.100 текстови, 198.737 фотографии, 2.999 видеа, 321 
3Д- прикази на објекти и 85 аудиозаписи.  
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да ја користат на секаков начин.
 Во 10-те тематски категории15 од Збирки Европеана постојат над 5.300 

дигитални содржини кои се однесуваат на културно-историското наследство од 
етногеографската територија на Македонија. Со поимот Македонија се означува 
потеклото на предметот или лоцирање настани, земени мотиви како и контекстот 
кој го користеле соседните држави за нивни потреби и разбирања.

 Од пребарувањата на порталот во сите тематски групи се забележува дека 
воопшто нема прикачувања содржини од институции или поединци од Република 
Македонија, иако била земја во Првата светска војна во која се протегал фронт од 
светско значење.

 Токму затоа потребно е промовирање на можностите на Европеана 1914 ‒ 1918 
и поттикнување на македонската стручна јавност, на институции и установите 
од културната дејност, Државниот архив, граѓани кои поседуваат оставина од 
периодот на Првата светска војна да се вклучат во збогатувањето на содржините 
на порталот. На тој начин европската јавност ќе има можност да се запознае и со 
местото и улогата на Македонија и македонскиот народ во оваа војна која оставила 
трајни последици од човечки и економски аспект.

15 Во однос на збирката, која се однесува на Првата светска војна на територијата на Македонија, 
регистрирани се 184 дигитални содржини, и тоа: плакати, скенирани трудови, повици, книги, 
фотографии, документи, картички, дневници, одликувања, филмови. Голем дел од содржините 
потекнуваат од институции од Грција, Италија, Франција, но и од Велика Британија, како 
Империјалниот воен музеј, Европскиот филмски портал итн.
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Во врска со 100-годишнината од почетокот (2014 г.) на Првата светска 
војна се отпочнати интернет-проекти, чии функции се повеќе од кумулативни и 
трансмисиони. 

Така, еден од крупните меѓународни проекти е создавањето на 
енциклопедијата на англиски јазик „1914 – 1918 – online – International Encyclopedia 
of the First World War“3. Во проектот, кој се реализира врз база на Слободниот 
универзитет во Берлин (Freie Universität Berlin), ангажирани се истражувачи од 
повеќе од 50 држави.

Според реализаторите на проектот, неговата задача е „да се обопштат 
современите знаења на меѓународните експерти и тие да станат достапни за 
широкиот аудиториум“ и, на таков начин, да се даде придонес кон „постнационалното 
и глобалното разбирање на Првата светска војна, кое вклучува и култура на 
меморија“4. Енциклопедијата ја претставува историјата на Првата светска 
војна како многуслојна, обединувајќи ги наедно „индивидуалните, локалните, 
националните и транснационалните истории“ на „начин без преседан“5.

1 Д-р, советник за средување архивски материјал – нов период во ДАРМ.
2 Редовен професор на Институтот за национална историја.
3 Проектот е достапен од октомври 2014 г. – http://www.1914-1918-online.net/
4 https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/Introduction
5 https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/Introduction
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Освен енциклопедијата, во рамките на проектот „1914 – 1918 – online – 
International Encyclopedia of the First World War“ се прават списоци на сајтови 
за Првата светска војна (WWI Websites). Досега се наведени само три сајта од 
балканскиот регион: http://velikirat.nb.rs/en/; http://www.ww1.arhiv-beograda.org/; 
http://www.100letprve.si/en/6, но работата продолжува.

Општоевропски проект, во кој учествувале дваесетина држави, станала 
дигиталната колекција од книги, документи, фотографии, аудиозаписи и др., 
„Europeana 1914 – 1918“, која е достапна на сајтот на дигиталната библиотека 
„Europeana“.

Подготовката на тематската колекција „Europeana 1914 – 1918“, која се 
состои од 515 712 единици7, траела од 2011 г. до 2014 г. (официјално архивот е 
достапен од јануари 2014 г.). Во посочениот период, предимно во библиотеки и 
музеи, се дигитализирале ракописи (писма, картички, дневници и др.), ретки книги, 
карти и др., поврзани со Првата светска војна. 

Освен тоа, реализаторите на проектот спровеле серија јавни настани – 
„Roadshows“. „Roadshows“ се одржале во Белгија, Данска, Германија, Ирска, 
Италија, Словенија и во низа други држави. За време на настаните, кои претходно 
широко се анонсирале, сите што сакале, а поседувале материјали од времето на 
Првата светска војна, ги давале да се дигитализираат документите, фотографиите 
и др. од семејните (приватни) архиви, ги споделувале своите сопствени истории и 
др. Дигитализираните материјали ја пополниле колекцијата на виртуелната архива. 

Виртуелната архива „Europeana 1914 – 1918“ ја вклучува и опцијата секој да 
може да ја сподели „својата 1914 – 1918 историја“8.

Архивата „Europeana 1914 – 1918“, исто така, содржи колекции од дигитални 
копии на киноматеријали, кои се однесуваат на Првата светска војна, „European 
Film Gateway 1914“9 и колекцијата од весници „Europeana Nеwspapers“10.

Од гледна точка на количеството и разнообразноста на националните интернет-
проекти, поврзани со 100-годишнината од Првата светска војна, лидерството ѝ 
припаѓа на Велика Британија.  
6  http://www.1914-1918-online.net/06_WWI_websites/index.html#faq_South-East-Europe
7 https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I  
8  При реализирањето на проектот „Europeana 1914 – 1918“ се користел моделот „The Oxford Community 
Collection Model“, кој бил испробуван во Оксфордскиот универзитет во 2008 г. Под посочениот 
модел се подразбира создавање колекции по пат на комбинација на „краудсорсингова онлајн-
платформа и персонални, индивидуални контакти“ – https://blogs.it.ox.ac.uk/runcoco/2013/06/24/the-
oxford-community-collection-model/
Експериментално моделот бил применет во 2008 г. за формирање на „Дигитална архива на поезија 
од Првата светска војна (First World War Poetry Digital Archive)“. Во извештајот од Кејт Линдзи 
(Kate Lindsay) за реализацијата на проектот се посочувало дека прво бил ставен во употреба 
сајтот на кој имало опција секој што има желба да може да сподели дигитализирани материјали 
со виртуелната архива (The Great War Archive). За првите пет недели архивот добил околу 3 000 
ракописи, писма, фотографии, аудио и видеоматеријали во дигитална форма. За тие што немале 
„соодветни технологии“ или „соодветни технички навици“, учесниците во проектот организирале 
специјални денови („submission days“), кога тие ги дигитализирале и каталогизирале „предадените“ 
материјали –    http://ww1lit.nsms.ox.ac.uk/ww1lit/documents/WW1ProgressReportApr08.pdf 
Од март до јуни 2008 г. во целост биле собрани и каталогизирани повеќе од 6 500 дигитализирани 
архивски единици – https://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa
9 http://project.efg1914.eu/
10 http://www.europeana-newspapers.eu/
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Притоа, иницијаторите на британските интернет-проекти, тргнувајќи од 
констатацијата за глобалниот карактер на Првата светска војна, од убедувањето 
дека влијанието на нејзините последици се чувствува и во сегашноста, сметаат 
дека буквално за секој човек, независно од местото на живеење, возраста итн., 
важно е „да се оддаде почит и да се спомнат тие што живееле, се бореле и загинале 
во Првата светска војна“11.

На прашањето „Зошто да се памти? (Why remember?)“, создавачите на сајтот 
www.1914.org одговориле на следниов начин:

„Зошто треба ние да застанеме и да помислиме на тие настани што се 
случиле толку одамна? 

Првата светска војна беше пресвртница во светската историја. 
Таа ги однесе животите на повеќе од 16 милиони луѓе низ целиот свет и 

имаше огромно влијание врз тие што ја преживеаја. 
Таа беше првата тотална војна во историјата. Множество народи војуваа 

еден со друг; милиони војници се бореа на копно, во море и на небо; нови видови 
оружја станаа причина за огромни жртви; цивилното население претрпе нечуени 
дотогаш тешкотии на војната и беше загрозено од истребување. 

Војната и нејзините последици повлијаеја на историјата на ХХ век, и тоа 
влијание сè уште се чувствува и денес. 

Сега, по сто години од нејзиниот почеток, ние гарантираме дека ќе се 
спомнуваат сите што живееле, војувале и служеле во периодот од 1914 до 1918 год.“12

Основната функција на сајтот www.1914.org се состои во собирање и 
ширење на информациите за настаните, проектите, ресурсите и новините што се 
однесуваат на 100-годишнината од Првата светска војна.

Создавањето виртуелен меморијал за повеќе од осум милиони мажи и жени 
на Велика Британија и од Комонвелтот на нациите, кои учествувале (на фронтот и 
во тилот) во Првата светска војна, е задача на другиот проект на Империјалниот 
воен музеј (Imperial War Museum) – „Lives of the World War“13. 

Сега на сајтот „Lives of the World War“ има 7 687 352 „животни приказни 
(Life Stories)“. „A Life Story“ – тоа е персонална страница на секој што служел 
(на фронтот и во тилот) во Првата светска војна. На страницата на „временска 
линија“ (timeline) се сместени податоци од животот на личноста, изворите од кои 
се преземени податоците и фотографии. 

За овој сајт, како, впрочем, и за други гореспоменати, карактеристично е 
користењето на Web 2.0 технологија, која му нуди можност на корисникот самиот 
да стане активен учесник при формирањето колекција од документи. 

Освен тоа, Империјалниот воен музеј врз база на фотосервисот Flickr ја 
сместил колекцијата од фотографии „Faces of the First World War“14.

Програмата на Националниот архив на Велика Британија (The National 
Archives) во врска со 100-годишнината од Првата светска војна е многу опширна 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/first-world-war/). За илустрација е доволно да се 
11  http://www.1914.org/about/  
12 http://www.1914.org/about/about-the-first-world-war/
13 https://livesofthefirstworldwar.org/
14 https://www.flickr.com/photos/imperialwarmuseum/
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спомне дека од 2014 г. на сајтот на Националниот архив се достапни 1,5 милиони 
страници од воените дневници на британските воени единици, кои се воделе 
секојдневно. Со цел да се извлечат детални информации од воените дневници, 
Националниот архив ја ставил во употреба краудсорсинговата онлајн-платформа – 
Operation War Diary15.  

Кон работата за дигитализација, за извлекување податоци итн. Националниот 
архив привлекувал и привлекува волонтери – „граѓански историчари“, кои ја 
поминале специјалната подготовка. 

Сосема поинаку стојат работите во земјите што порано припаѓале на 
регионот познат како „Источна Европа“.

Вниманието во државите од посоченото подрачје предимно се посветува на 
создавањето бази на податоци за учесниците и жртвите на Првата светска војна. 
Посочената работа, во принцип, има „затворен“ карактер, т.е. базите на податоци се 
формираат врз основа на материјали од државните архиви без краудсорсинг и без 
привлекување волонтери. Корисниците во овој случај настапуваат само во пасивна 
улога.

Еден од таквите интернет-проекти е проектот „Сеќавањето за хероите на 
Големата војна, 1914 – 1918“ во Руската Федерација. 

Неговото реализирање го отпочнаа, во 2015 г., Рускиот државен воено-
историски архив (Российский государственный военно-исторический архив – 
РГВИА), Министерството за одбрана и корпорацијата „ЭЛАР“, со дигитализација 
и обработување на материјалите од фондот бр. 16196 од РГВИА и на неколку 
картотеки од Центарот за чување на осигурителниот фонд во градот Јалуторовск 
(Тјумењска област).

Во средината на 2017 г. беше отворен веб-порталот „Сеќавањето за хероите 
на Големата војна, 1914 – 1918“ (www.gwar.mil.ru). На порталот се сместени 
дигитални копии на архивските документи за загубите на Руската армија, за 
наградените воени лица, за битките и за воените гробишта, а, исто така, и збирната 
интерактивна база на податоци.

Во споредба со другите, се издвојува проектот „Војните на Бугарија (1878 –
1945)“ на Државната агенција „Архиви“ (ДАА) на Република Бугарија.

„Целта на проектот е популаризација и зголемување на достапноста на дел 
од документите од државните архиви за петте војни што Бугарија ги водеше за 
постигнување на националното обединување од времето на своето ослободување“.

Во рамките на проектот од документите што се чуваат во Државниот 
воено-историски архив – Велико Трново (ДВИА) се формираат следните списоци: 
„Список на загинати во Српско-бугарската војна (1885 – 1886)“, „Список на 
загинати во Балканските војни (1912 – 1913)“, „Список на наградени во Првата 
светска војна (1915 – 1918)“, „Список на загинати во Првата светска војна (1915 –
1918)“, „Список на загинати во Втората светска војна (1939 – 1944)“16.

Списоците, со оглед на поставената цел, не се целосна база на податоци за да се 
зачува меморијата за секој загинат во војните. Така, на пример, „Списокот на загинати 
15 https://www.operationwardiary.org/
16 http://archives.bg/wars/
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во Првата светска војна (1915–1918)“ е само репрезентација на „типовите списоци од 
фондот ’Оддел на воени музеи, споменици и гробишта‘, кои се чуваат во ДВИА“17.

Тоа објаснува зошто во „Списокот на загинати во Првата светска војна 
(1915 – 1918)“ не се среќаваат презимиња од „Списокот на погребани бугарски 
војници за време на војната 1915 – 1918 г. во град Скопје“ (1942 г.)18, кој се објавува 
како прилог кон овој преглед19. 

Соодветно, се наметнува прашањето воопшто за оправданоста на 
создавањето на база на податоци врз ограничена изворска база.

Во целост, од прегледот на различните интернет-проекти, поврзани со 
100-годишнината на Првата светска војна, следува дека „отворениот“ модел 
за собирањето извори, каков што е „The Oxford Community Collection Model“, 
е најефикасен со оглед на можноста, во овој случај, „да се оддаде почит и да се 
спомнат тие што живееле, се бореле и загинале во Првата светска војна“.

17 http://archives.bg/wars/SEARCH-f-2
18 Списокот е пронајден од авторките на овој преглед во Архивот на Град Скопје (фонд 4: „Скопска 
градска општина“, кут. 4).
19 Одлуката за објавувањето на списокот е поврзана со убедувањето дека секој од живите би требало 
да добие можност да дознае за судбините на своите предци и дека е важно „да се оддаде почит и да се 
спомнат тие што живееле, се бореле и загинале во Првата светска војна“ (http://www.1914.org/about/).
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Копија на „Списокот на погребани бугарски војници за време на војната 
1915 – 1918 г. во град Скопје“, составен на 22 јануари 1942 г.
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Заштита на архивскиот материјал во Државниот архив на 
Република Македонија

Summary: The focus of this text is the manner and conditions for storing and 
preserving the archival records in the archival depositories of the new and old buildings 
of the State Archives of the Republic of Macedonia, as well as the required standards for 
constructing the archival depositories designed to store and preserve archives.

The preservation of archival records in order to prolong their life as an irreplaceable 
source of information with national and cultural importance, is explained in detail in this 
text, The State Archives of the Republic of Macedonia, practices both the traditional 
and the electronic archival method which utilizes computer software. In the archival 
depository, electronic records are kept about any new materials, archival fonds, and 
protocols.
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Краток историјат на Државниот архив на Република Македонија
Еволутивниот развој на архивитe, како места за трајно чување на службените 

и други архивски материјали кои се од значење за државата, науката, културата, 
има свои почетоци уште многу одамна.

Кога станува збор за Република Македонија, треба да се напомене дека во 
средниот век, до потпаѓањето под турска власт, архивскиот материјал се чувал во 
манастирите и црквите. Во литературата се среќаваат податоци за богатството од 
пишани споменици во архивата на Охридската архиепископија. По потпаѓањето 
на Македонија под османлиска власт, улогата на архивите ја преземаат џамиите и 
другите исламски објекти.

Архивскиот материјал, во услови на непостоење на соодветна установа, е 
разнесуван и разграбуван, а најчесто и изнесуван како воен плен.
1 Раководител на Одделението за евиденција и заштита на архивски материјал во ДАРМ.
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Државниот архив на Република Македонија е формиран на 1 април 1951 
година и функционира како самостоен орган на државната управа со централен дел 
и 9 одделенија, кои во целост ја покриваат територијата на Република Македонија 
во поглед на архивското работење.

Во Државниот архив на Република Македонија и 9-те одделенија има вкупно 
околу 7.769 фондови, 382 збирки, 113.087 архивски кутии, 68.369 книги, или околу 
13.428 должински метри, како и 11.208.450 снимки микрофилмуван архивски материјал.

Архивскиот и документарен материјал што се чува и се заштитува во 
Државниот архив на Република Македонија започнува со најстариот документ од 
XII век, а тоа е фрагмент од Евангелието на Св. Апостол Лука, пергамент напишан 
на старогрчко писмо, околу 250 раритетни старословенски ракописи и книги од 
XII до XX век, документација од времето на османлиското владеење во Република 
Македонија, и тоа: околиски управи (кајмакамлаци); збирка сиџили (протоколи) на 
битолскиот кадија во континуитет од 1607 до 1912 година (единствено зачувани 
кај нас – од целата Османлиска Империја); турски таписки книги; збирка фермани, 
берати, бујурулдии, вакуфнами и др.

Државниот архив на Р. Македонија располага со архивски материјал за 
периодот меѓу двете светски војни, повоениот период: органи на управата и власта, 
правосудни органи, просветни, културни, научни, здравствени установи, фондови 
од стопанството и банкарството, документација од ликвидирани правни субјекти, 
лични и семејни фондови на истакнати револуционери, културни, просветни, 
политички работници, значајни трговски семејства и др.

Во наредниот период се планира да се преземе архивски материјал од 
приоритетни иматели, ликвидирани правни лица, по пат на реципрочна размена со 
странските архивски институции како и по пат на подарок и откуп.

Посебно ќе се интензивира истражувањето и преземањето архивски и 
документарен материјал по пат на откуп или подарок од приватни иматели, и тоа 
како на носители на општествено-политички функции во периодот на постоењето 
на поранешната СФРЈ така и од лица кои во тој период биле репресирани од 
тогашната власт поради несогласувања и поинакви политички ставови.

Ќе се направат напори да се стапи во контакт со некои од нашите Македонци 
во дијаспората заради предавање одреден архивски и мемоарски материјал со 
кој би се фрлила дополнителна светлина на животот и дејствувањето на нашата 
политичка и економска емиграција во светот.

Како посебна активност, а во соработка со преостанатите одделенија, ќе се 
врши валоризација на целокупниот архивски материјал во согласност со Законот за 
прогласување културно наследство од особено значење на Р. Македонија.2

Поради тоа се пристапи и кон избор на архивски фондови и збирки кои беа 
предложени за дигитализација како културно наследство од особено значење, и тоа: 
раритетни старословенски ракописи, фондови и збирки од османлискиот период 
2 Закон за заштита на културното наследство (2004). „Сл. весник на Република Македонија“, бр. 
20/2004).
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кои во целост се скенирани, збирка – Револуционерното минато на македонскиот 
народ, фонд – АСНОМ, Собрание на Р. Македонија и многу други фондови и збирки 
(но, треба да се напомене дека пребарувањето може да се извршува само интерно).

Архивски депоа

Државен архив на Р. Македонија – поранешен објект

Државниот архив на Република Македонија – централен дел, од 1969 година 
имаше  наменски изграден објект во своја сопственост, кој беше изграден по сите 
светски норми и стандарди, и специјализирано депо кое е сместено во посебна 
зграда одделена од административниот дел на зградата и распоредено на пет ката 
со вкупна површина од 2.200 м2. Во него се чуваат и се заштитуваат вкупно 1.387 
фондови, 28 збирки, 35.555 архивски кутии, 10.771 книга, 11.745 класери, или 
приближно 4.360 должински метри.

                                                                                      
 

Внатрешна просторија на депото
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Со одлука на Владата на Р. Македонија3 за престанок и за давање на трајно користење 
на недвижен имот, правото на користење на споменатиот објект на досегашниот корисник 
Државен архив на Р. Македонија му престанува и овој објект се доделува на трајно користење 
на Основното јавно обвинителство – организиран криминал и корупција. 

Со преселувањето во новиот објект на кеј „Димитар Влахов“ бр. 19 – Скопје, депото 
беше сместено на шести кат и отворено по целата должина на објектот. Низ самото депо 
поминуваат одводни и водоводни цевки, што претставува голема опасност за архивскиот 
материјал. Во депото нема прозорци, ниту вентилација со што е оневозможено природно 
проветрување на архивскиот материјал како основен предуслов за негова заштита.

Освен тоа не се овозможени микроклиматски услови за заштита на 
документацијата, а нема ни противпожарни скали за нејзина евакуација во случај 
на природни катастрофи, вонредна или воена состојба.

Државен архив на Република Македонија – нов објект
                                                                                             

Депо – нов објект
   

3 Одлука на Владата на Република Македонија, бр. 41-847/1 од 21.2.2012 година („Сл. весник на Р. 
Македонија“ бр. 32/2012).
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Депо –  нов објект

Во депото треба да постојат сите услови што се потребни за заштита на 
архивскиот материјал од несакани влијанија од влага, температура, светлина, 
прашина, инсекти, пожар и др.

Едни од најпознатите непријатели на архивскиот материјал се влагата 
и температурата. Хартијата многу лесно реагира на промена на влажноста и 
температурата на воздухот каде што се чува.

Преголемата сувост на воздухот во депото штетно влијае на хартијата и таа 
станува нееластична и крута, додека зголемената влажност на воздухот придонесува 
за развој на микроорганизми штетни за архивскиот материјал.

Депото што се наоѓа во стариот објект ги има сите услови што треба да ги 
има едно депо наменето за чување и заштита на архивски материјал.

Тоа претставува посебна зграда, одвоено од административниот дел со 
посебен влез/излез и посебен надворешен извор на струја, кој е независен од 
административниот дел на објектот.

Во депото има прозорци, кои се поставени странично за да не може светлината 
да влијае директно на архивскиот материјал, и тие беа секојдневно отворани и 
затворани во зависност од температурата и влажноста на воздухот во депото.

Во ова депо има и систем на противпожарна заштита, кој во случај на 
пожар веднаш алармира, што овозможува преземање соодветни мерки за негово 
спречување. Секој кат од депото е одвоен еден од друг со метални врати и има 
дополнителен независен влез/излез за евакуација на архивскиот материјал во случај 
на природни катастрофи, вонредна или воена состојба, како и обезбеден пристап на 
товарно возило во самата внатрешност на приземјето на депото.

За сите овие услови што ги има депото во поранешниот објект на 
Државниот архив на Р. Македонија, може да се каже дека депото во новиот 
објект е во целосна спротивност од горенаведените архивистички норми 
предвидени за едно депо.
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Евидентирање на архивскиот материјал
Заштитата на архивскиот материјал е една од основните задачи на Државниот 

архив на Р. Македонија, која се темели врз единствена стручна методологија на 
работни задачи со соодветно изготвени нормативни акти за работа.

Така, прва и основна заштита на архивскиот материјал е евидентирање во 
согласност со Упатството за единствено и задолжително евидентирање на архивскиот 
материјал, и тоа традиционално и електронски. Во нашиот компјутерски (интерен) 
софтвер (потсистем – депо) се внесуваат електронски записи, и тоа прво податоци или 
апликација за најава каде што се впишува корисничкиот матичен број и лозинка. Тие 
се индивидуални за секој вработен и се користат за заштита, така што потсистемот не 
може да го користат неовластени лица, дури ни вработените од другите сектори. Со 
кликање на копчето „Продолжи“ се влегува во потсистемот.

   

  - Апликација: Влезен инвентар
Оваа функција дава преглед на влезниот инвентар.
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Полиња:
Листа – од листата се добива преглед на севкупниот влезен инвентар со 

реден број, број и датум на записникот и име на фондот.
Начин на преземање – од кого е преземен фондот, збирката.
Содржина – со кликнување на ова копче се активира апликација од која 

може да се прочита типот и количината на архивскиот материјал од одбраниот 
записник.

Забелешка – со кликнување на ова копче се активира апликација од која 
може да се прочита внесената забелешка од одбраниот записник.

Регистар на фондови

Оваа апликација се состои од две целини.
Првата целина се однесува на пријава и ажурирање на фондот, додека втората 

се примопредајни записници.
Полиња:
Сигнатура на фонд – првото поле се полни автоматски и означува код на 

соодветната организација (архив). Второто поле е бројот на фондот под кој тој ќе 
се внесе во регистарот на фондови.

Име на фондот, име на творецот на фондот, содржина на фонд, историска 
белешка – текстуални полиња во кои се внесуваат соодветните податоци.

          



Македонски архивист 

94

  Примопредаен записник од иматели:

Првиот дел од апликацијата ги има следните полиња:
Име на имателот, гранични години, датум на преземање, состојба на преземање, 

име, адреса, содржина, услови.
Вториот дел од апликацијата ги има следните полиња:
Количество на предаден архивски материјал, должински метри, содржина, 

запис.

Оштетување на архивскиот материјал поради несоодветни услови за чување

Стандардите кои се применуваат при изградба на архивско депо налагаат 
вакви објекти да не се градат покрај водни текови и сливни подрачја, а низ 
просториите на депото не треба да поминуваат водоводни и одводни инсталации, 
треба да постои систем за самостојно напојување со електрична енергија, кој на 
крајот од работното време треба да биде исклучен поради безбедносни причини, 
да има противпожарен систем, да има обезбедено контролирана температура и 
влажност на воздухот заради заштита на архивскиот материјал и да има обезбедено 
услови за брза евакуација на архивскиот материјал.

Актуелното депо на Државниот архив на Р. Македонија е целосна спротивност 
од горенаведените архивистички норми и тоа придонесува до оштетување на 
архивскиот материјал бидејќи нема соодветна температура на воздухот, нема 
природна светлина и природно проветрување на воздухот како предуслов за негова 
заштита од микроорганизми.
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Конзервација и реставрација на архивски материјал
Во основа, заштитата на архивскиот материјал се темели на спречување 

на различни видови оштетувања на документацијата од којашто е составен. Во 
зависност од природата на тој материјал се одредуваат условите за негово чување 
и заштита. За таа цел, во лабораторијата за конзервација и реставрација со којашто 
располага Државниот архив на Република Македонија се вршат сите неопходни 
хемиски испитувања за утврдување на причините кои довеле до оштетување на 
архивскиот материјал.

Методологијата на работа при заштитата на архивскиот материјал по пат на 
конзервација треба строго да се почитува и таа се одвива во две фази:

- Првата фаза ги опфаќа процесите на утврдување на оштетеноста, хемиски 
испитувања, утврдување на начинот на лечење на архивскиот материјал, механичко 
чистење, одлепување на залепените листови, капење, белење, отстранување на 
замастените делови и неутрализација;

- Втората фаза на заштита на оштетениот архивски материјал го опфаќа 
процесот на реставрација, а таа има за цел враќање на првобитниот изглед и 
особини на оштетениот архивски материјал.

Реставрацијата може да се изведува рачно и машински. Машинската 
реставрација се изведува со помош на ламинатор.

Рачната реставрација се изведува на специјално реставраторско биро на 
кое е вградено специјално стакло. Материјалот кој се применува при рачната 
реставрација е јапонска хартија и квалитетни лепила на база на скроб или различни 
видови синтетички лепила. Лепилата кои се употребуваат треба да бидат неутрални, 
нивната PH-вредност се движи од 6 до 8,6. При рачната реставрација се користи и 
реставраторска пегла.

Најдобар начин за заштита на оштетениот архивски материјал е машинската 
реставрација, односно реставрација со помош на ламинатор.

Овој начин на заштита на архивскиот материјал со негова конзервација и 
реставрација се одвиваше беспрекорно сè додека бевме во поранешниот објект на 
Државниот архив на Р. Македонија, додека со преселувањето во новиот објект и со 
немањето соодветни услови за работа, лабораторијата е сместена на осмиот кат и 
предвидената вентилација е недоволна за да ги отстрани штетните испарувања од 
хемикалиите, заштитата на архивскиот материјал се одвива под отежнати услови 
и со намален интензитет. Машинската реставрација е прекината од причина што 
немаше можност ламинаторот да се пренесе и да се смести на осмиот кат во депото 
на новиот објект.

Современиот свет е незамислив без архивски институции и архивски 
документи. Денес архивските работници носат огромна одговорност за документирање 
на настаните, за размена на информациите и за постојана примена на информациските 
технологии, особено на електронската обработка и дигитализација на архивската 
документација.
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Јавните архивски документи им припаѓаат на сите граѓани, тие се основа за 
разбирање на историскиот и културниот идентитет на општеството.

 За да може сето ова да се применува, пред сè треба да се обрне внимание 
при изградбата на архивските објекти, а посебно при изградба на депоа, да се 
почитуваат и да се применуваат архивистичките норми и стандарди. Во депото 
треба да постојат сите услови што се потребни за да се заштити архивскиот 
материјал од несакани влијанија на влага, температура, светлина, прашина, ин-
секти, пожар и др. Еден од најпознатите непријатели на архивскиот материјал е 
влагата, температурата. Преголемата сувост на воздухот во депото штетно влијае 
на хартијата и таа станува нееластична и крута, додека зголемената влажност 
на воздухот придонесува за развој на микроорганизми штетни за архивскиот 
материјал.

Државниот архив на Р. Македонија – централен дел, во моментов располага 
со две депоа, едно во поранешниот објект и друго депо на шести кат во новиот 
објект. Депото во поранешниот објект е специјализирано депо изградено по сите 
светски норми и стандарди, со цел да се овозможат соодветни услови за чување и 
заштита на архивскиот материјал за да може максимално да се продолжи животот 
на архивската документација, како еден незаменлив извор на информации од 
трајна национална и културна вредност.

Новиот објект на Државниот архив на Р. Македонија како и депото се 
целосна спротивност од предвидените архивистички норми и стандарди. Сместени 
сме во иста зграда со уште две институции, Археолошки музеј и Уставен суд, и 
тоа на шести, седми и осми кат. Депото се наоѓа на шести кат во супстандардни 
услови без основни микроклиматски услови, без прозорци, низ депото поминуваат 
одводни и водоводни цевки, нема противпожарни скали, нема обезбедено пристап 
за товарно возило со што е оневозможена евакуација на архивскиот материјал во 
случај на природни катастрофи, воена или вонредна состојба.

Заштитата на архивскиот материјал е една од основните задачи на 
Државниот архив на Република Македонија, која се темели врз единствена 
стручна методологија на работни задачи со соодветно изготвени нормативни акти 
за работа.

Заштитата на архивскиот материјал го опфаќа и евидентирањето, кое 
е во согласност со Упатството за единствено и задолжително евидентирање на 
архивски материјал, и тоа традиционално и електронски со интерен компјутерски 
софтвер за внесување податоци (со потсистем – депо).

Во овој потсистем се реализирани соодветни прегледи, прво најава за 
започнување со работа, потоа апликација за влезен инвентар, апликација за регистар 
на фондови, апликација за примопредајни записници за иматели, апликација за 
примопредајни записници за средување и обработка и др. Една од важните задачи 
за заштита на архивскиот материјал е и скенирање и дигитализирање на архивскиот 
материјал, со што ќе се намали опасноста од оштетување и уништување, а ќе се 
зголеми можноста за негово користење.
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За сето тоа е потребен соодветен софтвер со којшто Државниот архив на 
Р. Македонија не располага (од финансиски причини) и затоа не сме во можност 
да го промовираме нашето историско и културно наследство да биде достапно до 
пошироката јавност.

Заштитата на архивскиот материјал се темели и на спречување на различни 
видови оштетувања на архивскиот материјал. За таа цел во лабораторијата за 
конзервација и реставрација се вршат сите неопходни хемиски испитувања за да 
се утврдат причините кои довеле до оштетување на архивскиот материјал и се 
пристапува кон нивна конзервација и реставрација.

Заштитата на архивскиот материјал по пат на конзервација се одвива во две 
фази, и тоа прво се утврдува оштетеноста, потоа се прават хемиски испитувања, 
механичко чистење, одлепување, капење, белење, отстранување на замастените 
делови и неутрализација. Втората фаза го опфаќа процесот на реставрација, која 
може да биде рачна и машинска.

Овој вид на заштита на архивскиот материјал во Државниот архив на 
Република Македонија – нов објект, се одвива под отежнати услови и со намален 
интензитет. Машинската реставарација е прекината од причина што немаше 
можност ламинаторот да се смести на осми кат каде што е сместена лабораторијата 
за конзервација и реставрација.

Поради сите овие недостатоци со кои се соочува Државниот архив на 
Република Македонија како со административниот дел од зградата така и со 
условите за чување и заштита на архивскиот материјал во депоата и за да може 
непречено да ја извршува својата дејност, беа направени интензивни напори за 
враќање во поранешниот наменски изграден објект (прв во поранешна СФРЈ),  за 
обезбедување нормални услови за работа на вработените и соодветни услови за 
заштита на архивскиот материјал.
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Прилог

Од „Основните правила за работа на државните архиви на Руската Федерација“1, 
прифатени од Федералната архивска агенција2 на 13 февруари 2002 г.

4.2. Создание оптимальных условий хранения документов3

Оптимальные условия хранения документов обеспечиваются:
- строительством, реконструкцией и ремонтом зданий архивов;
- оборудованием зданий и архивохранилищ средствами пожаротушения, ох-

раны и сигнализации;
- применением технических средств для создания оптимальных (норма-

тивных) температурно-влажностного, светового, санитарно – гигиенического, 
охранного режимов в здании и помещениях архива;

- применением специальных средств хранения и перемещения документов 
(стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки и др.).

4.2.1. Требования к зданиям и помещениям архива
4.2.1.1. Архив размещается в специально построенном или приспособлен-

ном для постоянного хранения документов здании, или отдельных помещениях 
зданий.

Строительство и реконструкция здания архива производятся в соответствии 
со специальной нормативной и проектной документацией, согласованной с 
вышестоящим органом управления архивным делом.

4.2.1.2. Здание архива должно быть удалено от объектов, опасных в пожар-
ном отношении (нефтехранилищ, бензоколонок и т.п.) и промышленных объектов, 
загрязняющих воздух (агрессивные газы, цементная пыль и т.п.). Пригодность ме-
сторасположения архива определяется с учетом заключений санэпидстанций о сте-
пени загрязненности воздуха и службы пожарной охраны.

В районе расположения здания архива среднесуточная концентрация 
вредных примесей в атмосферном воздухе не должна превышать санитарных норм 
(мг/м3): серной кислоты – 0,1; оксидов серы – 0,05; оксидов азота – 0,085; хлора – 
0,03; сероводорода – 0,008.

4.2.1.3. Здание архива должно отвечать техническим требованиям, обе-
спечивающим высокую долговечность основных конструкций здания и их 
1 Основные правила работы государственных архивов российской федерации (утв. приказом Росархива от 
13.02.2002 n 16)
2 Федералната архивска агенција (Росархив), раководена од претседателот на Руската Федерација, 
е федерален орган на извршната власт, кој извршува функции за изработка и реализација на 
државната политика и нормативно-правно регулирање во сферата на архивското работење ‒   
archives.ru 
3 Се објавува дел од „Основните правила“, кој се однесува на задолжителни норми за чување 
документи ‒  http://www.zakonprost.ru/content/base/part/323676 
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огнестойкость (вторая степень огнестойкости, категория пожароопасности «В»), об-
ладать технической укрепленностью в соответствии с действующими нормативами по 
охранному и противопожарному режимам.

Здание архива должно быть оборудовано средствами охранной сигнализации 
и защищено открывающимися решетками на окнах нижних этажей.

4.2.1.4. Здание архива должно представлять собой комплекс основных и вспомо-
гательных помещений, предназначенных для выполнения задач архива по хранению, 
обработке, использованию документов и задач административно-хозяйственного, 
технического, бытового характера, отвечать требованиям рациональной планировки 
помещений, экономичности.

Состав, расположение, оборудование помещений основного назначения должны 
обеспечивать рациональное взаимодействие функциональных подразделений архива, 
сохранность документов на всех участках работы с ними, соблюдение требований 
технологии работ, охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. 
К помещениям основного назначения относятся:

- хранилища;
- рабочие помещения работников архива;
- помещения для приема и временного хранения, акклиматизации документов;
- помещения для изоляции, дезинфекции и дезинсекции пораженных документов;
- помещения для обеспыливания, переплета и реставрации документов;
- помещения для воспроизведения документов (микро-, ксеро-, фотокопи-

рование, фотореставрация и т.п.), обработки пленки и проведения технического 
контроля аудиовизуальных документов;

- помещения для хранения учетных документов;
- комплекс читального зала (читальный зал, участок выдачи, участок инфор-

мационно-поисковых систем, временное хранилище);
- научно-справочная библиотека;
- методический кабинет;
- выставочный зал.
4.2.1.5. Размещение архива в приспособленных зданиях и помещениях произво-

дится в установленном порядке после проведения их экспертизы. Экспертиза должна уста-
новить степень огнестойкости здания, долговечность его основных конструкций и проч-
ность межэтажных перекрытий с учетом потенциальных нагрузок, состояние помещений 
здания (поэтажных, подвальных, чердачных), наличие и состояние отопительных и 
вентиляционных систем. Экспертиза проводится представителями архива, пожарных, 
охранных, строительных, санитарно-эпидемиологических и других специальных 
служб. По итогам экспертизы составляется акт.

Не допускается прием в эксплуатацию ветхих строений, деревянных 
построек, зданий с сырыми основными, подвальными, чердачными помещениями, 
печным отоплением, а также не имеющих естественной вентиляции воздуха.
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4.2.1.6. Предназначенные для хранения документов помещения в приспо-
собленных зданиях должны быть изолированы от остальных помещений здания. 
Не допускается размещение документов в помещениях здания, занятого службами 
общественного питания, пищевыми складами, организациями, хранящими 
пожароопасные и агрессивные вещества или применяющими пожароопасные и 
химические технологии.

4.2.2. Требования к хранилищам и нормативные режимы хранения
4.2.2.1. Хранилища должны быть максимально удалены от лаборатор-

ных, производственных, бытовых помещений архива и не иметь общих с ними 
вентиляционных каналов. Хранилища отделяются от соседних помещений архива 
несгораемыми стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее двух 
часов. В хранилищах не допускается прокладка труб водоснабжения и канализации, 
а также технологические или бытовые выводы воды.

При проектировании размещения хранилищ в специальных и приспособленных 
зданиях предпочтение (при равных тепловых характеристиках) отдается помещениям с 
северной ориентацией окон.

Материалы покрытия стен, полов, потолков, внутренней арматуры хранилищ, 
применяемые при изготовлении оборудования и средств хранения документов не 
должны собирать пыль, быть ее источником или выделять агрессивные химические 
вещества.

Хранилища должны иметь естественную или искусственную вентиляцию. 
Системы кондиционирования должны обеспечивать рециркуляцию воздуха с 
кратностью обмена 2-3, стабильность температурно-влажностного режима, 
очистку воздуха от пыли и агрессивных примесей, а также отвечать современным 
требованиям компактности и экономичности.

Высота хранилищ зависит от технологического оборудования, принятого 
для хранения документов, но не менее 2,25 м до низа выступающих конструкций.

Хранилища должны иметь удобные для эвакуации выходы к лифтам и 
лестничным клеткам.

4.2.2.2. Не допускается хранение фоно-, видео- и машиночитаемых (элек-
тронных) документов на носителях с магнитным рабочим слоем в хранилищах с 
паразитными постоянными или переменными магнитными полями напряженностью 
более 400 А/м.

Хранилища документов на нитрооснове (опасной, горючей) должны быть 
территориально отделены и изолированы от хранилищ с остальными документами. 
В нижней зоне хранилищ для документов на нитрооснове следует предусмотреть 
дополнительную вытяжку воздуха.

4.2.2.3. Электрооборудование, противопожарное оборудование
Электропроводка в хранилищах должна быть скрытой, штепсельные 

розетки для переносной аппаратуры (пылесосов, ламп и т.д.) - герметичными или 
полугерметичными. Шнуры переносной аппаратуры должны иметь резиновую 
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изоляцию. Хранилища оборудуются общими и поэтажными электрическими 
рубильниками.

Рубильники, распределительные электрощиты и предохранители, 
обеспечивающие питание розеток и их отключение, устанавливаются вне 
хранилищ. По окончании работы в хранилище аппаратура, электрические розетки 
последовательно обесточиваются.

4.2.2.4. Здания архивов и хранилища должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о пожаре согласно ГОСТ 12.1.004-91 и оборудованы 
противопожарным водоснабжением.

Питание внутреннего противопожарного водопровода осуществляется двумя 
вводами. Выводы пожарного водопровода, пожарные краны устанавливаются за 
пределами хранилищ с учетом действующих норм и правил противопожарной 
безопасности. При каждом кране необходимо иметь гибкий прорезиненный 
рукав протяженностью до крайней точки обслуживаемого хранилища.

При оснащении хранилищ автоматическими системами пожаротушения и 
переносными огнетушителями предпочтение отдается использованию веществ, 
не оказывающих побочного разрушающего действия на документы (углекислота 
и т.п.).

Количество и места размещения переносных огнетушителей устанавливаются 
в соответствии с действующими противопожарными нормативами с учетом 
специфики применяемого оборудования.

4.2.2.5. В целях противопожарной защиты все электрооборудование, при-
меняемое в архиве, должно обеспечиваться заземлением. Аппаратура для работы 
с аудиовизуальными и машиночитаемыми (электронными) документами, должна 
иметь защиту от поражения электрическим током, по своим параметрам и режимам 
работы отвечать требованиям ГОСТ 24863-87; 12.2.006.

4.2.2.6. В целях противопожарной безопасности в процессе работы с доку-
ментами на нитрооснове запрещается:

- иметь на рабочем месте более трех рулонов пленки;
- оставлять рулон пленки без присмотра на фильмопроверочном столе;
- пользоваться при перемотке пленки электроприводом;
- перематывать пленку со скоростью более 25 м/мин (рулон длиной 250 м 

должен перематываться не менее, чем за 10 мин), допускать трение о поверхность 
оборудования (дисков, нижних софитов и т.п.) во избежание появления зарядов 
статического электричества;

- бросать коробки с пленкой, ударять их друг о друга, о пол, металлические 
и другие предметы.

Все документы на нитрооснове маркируются. Пользование этими 
документами должно быть ограничено. В плановом порядке проводится контроль 
их технического состояния, исследование стабильности нитроосновы, изготовление 
копий на безопасной основе.
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4.2.2.7. Световой режим.
Постоянное хранение документов должно осуществляться в темноте. Это 

обеспечивается хранением документов в переплетах, папках, коробках, шкафах, на 
стеллажах закрытого типа, а также соблюдением установленного светового режима.

Освещение в хранилищах может быть естественным или искусственным; 
документы могут размещаться в помещениях с окнами или без окон. Размещение 
хранилищ в помещениях без окон допускается при наличии в них искусственной 
или естественной вентиляции воздуха с установленной кратностью воздухообмена.

Естественное освещение в хранилищах допускается рассеянным светом при 
условии применения на окнах светорассеивателей, автоматических регуляторов 
светового потока (специальных стекол), защитных фильтров, жалюзи, штор, нанесенных 
на стекло покрытий и т.п.

Для искусственного освещения в хранилищах применяются лампы 
накаливания в закрытых плафонах с гладкой наружной поверхностью. Допускается 
применение люминесцентных ламп с урезанным ультрафиолетовым участком 
спектра типа ЛБ, ЛХБ, ЛТБ.

Уровень освещенности в диапазоне видимого спектра не должен превышать: 
на вертикальной поверхности стеллажа на высоте 1 м от пола – 20–50 лк, на рабочих 
столах – 100 лк.

Защита документов от разрушающего действия естественного и 
искусственного света должна осуществляться во всех помещениях архива при 
любых видах работы с документами.

4.2.2.8. Температурно-влажностный режим.
В хранилищах, оборудованных системами кондиционирования воздуха, при 

хранении документов на бумажной основе должен поддерживаться оптимальный 
температурно-влажностный режим: температура 17–19°С, относительная влажность 
воздуха 50–55%.

Температурно-влажностные параметры воздуха для надежного долговременного 
хранения аудиовизуальных и машиночитаемых (электронных) документов должны 
соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.

Таблица 1.
Термо-гигрометрические условия хранения аудиовизуальных и машиночитаемых 

(электронных) документов

Вид документа Температура, °С Относительная влажность 
воздуха, %

ч е р н о -
белые цветные черно-белые цветные

Документы на кинопленке:

нитрооснова не выше 
+10 не выше -5 40-55 40-55
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безопасная основа не выше 
+15 не выше -5 40-55 40-55

Фотодокументы:
стекло +15 - +20 - 40-55 -

пленка не выше 
+15 не выше -5 40-55 40-55

фотобумага +15 - +20 +2 - +4 40-55 40-55
Документы на магнитной 
ленте и дисковых носителях +15 - +20 50-65

4.2.2.9. В хранилищах с нерегулируемым климатом должны осуществлять-
ся мероприятия по оптимизации температурно-влажностного режима хранения 
с применением рационального отопления и проветривания помещений, а также 
механических средств увлажнения или осушения воздуха.

Резкие колебания (сезонные и в течение одних суток) температуры (+5°С) и 
относительной влажности воздуха (+10%) не допускаются.

При длительном стабильном нарушении режима хранения (7-10 суток), 
сопровождающимся повышением относительной влажности воздуха до 80-90%, 
принимаются меры по его нормализации (интенсивное проветривание, осушение 
хранилища).

В период технологической обработки документов допускается их временное 
хранение (до 2 мес.) в помещениях с нерегулируемым температурно-влажностным 
режимом при температуре 20+5°С и относительной влажностью воздуха 50+20%.

4.2.2.10. Температурно-влажностный режим хранения документов контро-
лируется путем регулярного измерения температуры и относительной влажности 
комнатного и наружного воздуха в одно и то же время: в кондиционируемых поме-
щениях - не реже 1 раза в неделю; в хранилищах с нерегулируемым климатом - 2 
раза в неделю; при нарушениях режима хранения - 1 раз в сутки.

Показания контрольно-измерительных приборов фиксируются в специальных 
регистрационных журналах. В журналах также отражаются проверка правильности 
показаний приборов и меры, принятые по нормализации температурно-
влажностного режима в случаях его нарушения.

Номенклатура применяемых контрольно-измерительных приборов (термометров, 
гигрометров, психрометров, электронных термогигрометров и т.п.), а также порядок 
измерения и регистрации параметров комнатного и наружного воздуха определяются 
действующими нормативными и методическими документами.

Контрольно-измерительные приборы монтируют на одном щитке, размещая 
их в главном проходе на стеллаже, вдали от отопительных и вентиляционных систем 
(контрольная точка). Устанавливают приборы в каждом хранилище по нормам: при 
комнатной системе - одна контрольная точка на комнату, при многоярусной – одна 
на ярус.
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4.2.2.11. Санитарно-гигиенический режим.
Хранилища и другие помещения архива должны содержаться в чистоте и 

образцовом порядке, исключающем возможность появления насекомых, грызунов, 
плесени и пыли; в них должны соблюдаться следующие требования санитарно-
гигиенического режима.

В хранилищах проводится систематическая влажная уборка. Не реже одного 
раза в год следует проводить обеспыливание пылесосами стеллажей, шкафов, 
средств хранения (коробок, папок, упаковок). При этом цокольные части стеллажей, 
полы, плинтусы, подоконники протирают водными растворами антисептиков 
(формалина - 2%, катамина АБ - 5% и т.п.).

В хранилищах запрещается пребывание в верхней одежде, мокрой и 
грязной обуви, хранение любых посторонних предметов, использование пищевых 
продуктов, а также курение.

В хранилищах должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха, 
исключающая образование непроветриваемых зон устойчивого микроклимата, 
опасного в санитарно-биологическом отношении. Не допускается размещение 
документов на полу, подоконниках, в неразобранных кипах.

Окна в помещениях архива, открывающиеся в теплое время года, следует 
защищать сетками с диаметром ячеек не более 0,5 мм.

Защитными сетками оборудуются также вентиляционные отверстия в 
стенах, потолках, полах хранилищ, наружные отверстия вентиляционных систем.

С целью своевременного обнаружения насекомых и плесневых грибов документы 
(выборочно) и помещения хранилищ должны 2 раза в год (в начале и по окончании 
отопительного сезона) подвергаться обязательному энтомологическому и микологическому 
осмотру. При обнаружении биологических вредителей принимаются немедленные меры по 
обработке документов, средств хранения, хранилищ:

- пораженные плесневыми грибами или насекомыми документы заворачи-
вают в пленку или бумагу, изолируют в отдельном помещении (изоляторе) до ре-
шения вопроса о последующей передаче их на дезинфекцию или дезинсекцию, 
другую обработку;

- стеллажи и шкафы, в которых хранились пораженные плесневыми гри-
бами документы, протирают водными растворами антисептиков (формалина - 3% 
или катамина АБ - 5% и др.) и просушивают;

- местную дезинсекцию хранилищ проводят инсектицидными аэрозольны-
ми препаратами, обрабатывая ими пол, плинтусы, окна, подоконники, стены на 
высоту до 1,5 м;

- при массовом поражении документов проводят дезинфекцию и дезинсек-
цию хранилищ силами санэпидстанций или карантинных служб под контролем ра-
ботников архива;

- при плесневении стен, полов, потолков удаляют штукатурку и краску, об-
рабатывают поверхность водным 5%-ным раствором формалина, проводят ремонт 
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с добавлением в строительные материалы растворов антисептика, устраняют при-
чины увлажнения (протечек) помещений;

- уничтожение грызунов проводят силами санэпидстанций.
При проведении уборки и санитарно-гигиенической обработки применяемые 

средства (вода, антисептики и т.п.) не должны попадать на документы.
Для проведения санитарно-гигиенических работ предусматриваются 

санитарные дни.
4.2.2.12. При работах с документами в соответствии с требованиями сани-

тарно-гигиенического режима запрещается касание руками поверхности графи-
ческих материалов, рисунков, фотодокументов и документов магнитной записи, 
микроформ и кинопленок; такие документы разрешается брать только за кром-
ки (кинопленка, магнитная лента и т.п.) или защитный корпус (дискета, джеккет 
и т.п.).

4.2.2.13. Оборудование хранилищ средствами хранения
Хранилища должны быть оборудованы стационарными или передвижными 

металлическими стеллажами. Допускается эксплуатация существующих 
стационарных деревянных стеллажей, находящихся в нормальном санитарно-
биологическом состоянии и обработанных огнезащитными составами. В 
помещениях с оптимальным температурно-влажностным режимом допускается 
применение передвижных металлических стеллажей. В качестве вспомогательного 
или специального оборудования могут использоваться металлические шкафы, 
сейфы, шкафы-стеллажи, а также стационарные отсеки-боксы с металлическими 
перегородками и полками.

В помещениях с нерегулируемым климатом, с плохой вентиляцией во 
избежание образования локальных застойных зон и биопоражения документов 
не рекомендуется использовать оборудование закрытого типа (сейфы, боксы, 
передвижные закрытые стеллажи и т.п.)

Горизонтальное размещение фоно- и видеодокументов, кинодокументов и 
микрофильмов обеспечивается в металлических коробках на стеллажах типа «елочка» 
и др. Не допускается хранение документов на носителях с магнитным рабочим 
слоем на ферромагнитных металлических стеллажах; стальные каркасы могут 
быть использованы при условии размагничивания и замыкания контуров стеллажа 
(соединение металлических частей стеллажа электропроводом и их заземление).

4.2.2.14. В хранилищах с естественным освещением стеллажи и шка-
фы открытого типа устанавливаются перпендикулярно стенам с оконными про-
емами. В хранилищах без окон стеллажи и шкафы устанавливаются с учетом 
особенностей помещения, конструкции оборудования и норм его размещения. Не 
допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения 
документов вплотную к наружным стенам здания и к источникам тепла.

Стационарные стеллажи и шкафы устанавливаются в хранилищах с 
соблюдением следующих норм:
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- расстояние между рядами стеллажей (главный проход) – 120 см;
- расстояние (проход) между стеллажами – 75 см;
- расстояние между наружной стеной здания и стеллажами, параллельными 

стене - 75 см;
- расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) – 45 см;
- расстояние между полом и нижней полкой стеллажа (шкафа) - не менее 15 

см, в цокольных этажах – не менее 30 см.
Расстояния (проходы) для оборудования с выдвижными ящиками 

рассчитываются по специальным нормам с учетом типоразмера оборудования.
4.2.2.15. Документы на бумажной основе размещаются на стеллажах, в ме-

таллических шкафах горизонтально или вертикально в коробках или других пер-
вичных средствах хранения (папках, футлярах и т.п.).

Каждая единица хранения аудиовизуального или машиночитаемого (электронного) 
документа должна быть уложена в негерметичную индивидуальную упаковку. При этом 
должно быть исключено свободное перемещение документа внутри упаковки.

Документы на магнитной ленте должны быть намотаны на сердечники, 
катушки или кассеты соответствующего размера, упакованы в пакет из 
полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и в заводскую коробку или помещены 
в полиэтиленовый футляр (контейнер) с вырезами для этикеток.

Оригиналы магнитной перезаписи к кинофильмам должны быть упакованы 
в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и металлические коробки 
по ГОСТ 4097-78.

Кинодокументы и микрофильмы должны быть оформлены стандартными 
защитными ракордами, намотаны в рулон на сердечники фотографическим слоем 
наружу и уложены в металлические коробки по ГОСТ 4097-78. Намотка должна 
быть плотной, без выступающих витков на торцах рулона.

Микроформы и фотодокументы на плоских пленочных или других форматных 
носителях должны быть упакованы в конверты или кассеты соответствующего 
размера и размещаться в коробках, папках или другой вторичной упаковке по 
ГОСТ 7.65-92.

Фонодокументы граммофонной записи (грампластинки) должны быть 
упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и в бумажный 
конверт по ГОСТ 20283-74. Партия грампластинок в соответствии с их архивными 
номерами должна быть помещена в картонные или фанерные коробки.

Металлические граморигиналы должны быть обернуты в конденсаторную 
бумагу по ГОСТ 1908-82, уложены в конверт из картона по ГОСТ 7933-75, а затем в 
коробку из плотного картона по ГОСТ 9421-80. Для предотвращения механических 
повреждений одна из внутренних сторон картонного конверта должна иметь 
прокладку из мягкого материала (фланель, байка и т.п.).

Компакт-диски должны быть уложены в заводскую упаковку, а затем 
помещены в коробочную тару.
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4.2.2.16. Охранный режим.
Охранный режим архива обеспечивается посредством технической 

укрепленности и оборудования здания средствами охранной сигнализации, 
организации поста охраны, опечатывания помещений, соблюдения пропускного 
режима и порядка доступа в хранилища.

Охрана архива осуществляется на основании специального договора, 
заключаемого между архивом и службой охраны и отражающего взаимные 
обязательства сторон по охране архива, соблюдению пропускного режима. 
Допускается организация охраны силами штатных работников архива.

Организация охраны архива осуществляется на основании согласованной с 
органом МВД России Инструкции об охранном режиме архива, которая вводится в 
действие приказом директора архива.

Перечень помещений архива, оборудуемых средствами охранной 
сигнализации, вид охраны и дислокация постов охраны определяются директором 
архива совместно с органом МВД России, исходя из принципов надежности и 
экономичности.

Обязательному оснащению средствами охранной сигнализации и 
опечатыванию подлежат хранилища, помещения, в которых временно хранятся 
документы (в том числе читальный зал, лаборатория обеспечения сохранности 
документов и т.п.), а также материальные ценности, размещена множительная и 
другая дорогостоящая техника, аварийные и запасные выходы из здания архива, 
основной вход при отсутствии круглосуточного поста охраны. Опечатыванию 
подлежат также сейфы, где временно хранятся выданные из хранилищ документы, 
учетный и научно - справочный аппарат, если они находятся в неопечатываемых 
помещениях.

4.2.2.17. Хранилища в рабочее время должны быть закрыты на ключ. Ключи 
от дверей хранилища в рабочее время находятся у заведующего хранилищем или 
лица, его замещающего.

В хранилище имеют право доступа заведующий и работники данного 
хранилища для проведения работ, связанных с организацией хранения документов, 
а также директор и его заместители, главный хранитель фондов. Все другие 
работники архива допускаются в хранилища только в сопровождении заведующего 
или лица, его замещающего.

Другие лица допускаются в хранилища в исключительных случаях только 
по разрешению руководства архива и в сопровождении заведующего хранилищем 
или лица, его замещающего.

4.2.2.18. Вынос из архива документов, материальных ценностей, книг на-
учно-справочной библиотеки и материалов СИФ, а также научно-справочного 
аппарата разрешается только по специальным пропускам, выдаваемым в 
установленном порядке.





Македонски архивист 

109

ISSN 0350 ‒ 1728
УДК 930.25/.255 (497.7)

Мери Силјаноска1

За процесот на средување и обработка на архивски материјал во 
Државниот архив на Република Македонија 

Summary: The organization and handling of archival data is of crucial impor-
tance to the State Archives of the Republic of Macedonia. This process, which results in 
discovering new scientific and educational sources, provides the State Archives with an 
accountability of all available archival data, thus facilitating its availability and use by 
the researchers. This text briefly covers the process of handling archival and documenta-
ry material in the State Archives.

Key words: organization, fond, handling, materials, sector, department, archi-
vists, depot

 Секторот за средување и обработка на архивски материјал секоја година 
подготвува програма за средување и обработка на архивски фондови за секој 
извршител во двете одделенија ‒ Одделение за средување и обработка на архивски 
материјал ‒ стар период и Одделение за средување и обработка на архивски 
материјал ‒ нов период и нов период во подрачните одделенија.

 Секој извршител се задолжува со решение и од депо презема фонд, кој е 
планиранo да го работи со реверс за издаден архивски материјал.

 Со преземањето на архивските кутии извршителот се запознава со фондот преку 
користење литература, службени весници, досиеја, службени гласила, нормативи акти 
(статути, самоуправни спогодби, правилници) и податоци од непосреден увид и др.

Подготовка за изработка на класификациски план 
и класификациска шема

 Класификациски план и шема се изработуваат заради олеснување на работата 
за средување и обработка, вреднување ‒ излачување на безвредниот документарен 
материјал и избор на информативното помагало.
1 Советник за средување архивски материјал ‒ нов период во ДАРМ.
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 Класификацискиот план ги содржи елементите: назив, седиште, гранични 
години на фондот и архивскиот материјал, а класификациската шема се изготвува 
по организациската структура на фондообразувачот и промените во неа.

 Ако не постојат класификациски план и шема (поради неможноста да се изврши 
реконструкција) архивистот го применува принципот на слободна провиниенција (сло-
бодна определба на архивистот), кој не мора да задржи одделни облици на администра-
тивното работење. Овој принцип се јавува во повеќе форми, но најчести се:

 - организациска структура 
 - дејност и функција
 - тематска форма.
Разни фондови имаат различен пристап во средувањето и обработката како:
- седничен материјал
- лични фондови
- фондови од имотно-правен карактер и технички документи (каде што се 
  прават регистри)
- азбучен принцип на досиеја
- микрофилмови
- збирки
- фотографии
- аудио-визуелен материјал 
- карти, скици, плакати.

Средување на архивскиот материјал
Процесот на средување на архивскиот материјал минува низ следните 

операции:
а) класификација и
б) систематизација
Класификацијата на архивскиот материјал подразбира класифицирање на 

книгите и списите и излачување на безвредниот документарен материјал. Во оваа 
фаза се одвојуваат книгите и списите кои припаѓаат на други фондови.

По завршувањето на оваа операција, архивскиот материјал, кој останува со 
припадност на фондот, се средува и се обработува.

Средување и обработка на архивски книги
При обработката книгите се распоредуваат по вид: записнички, деловодни-

ци, регистри, матични книги, помошни евиденции, сметководно-финансиски, нај-
често буџетни и др.

Постои образец во АОП-базите за опис на книгите, кој ги содржи следните 
елементи, покрај видот, со опис:  
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- хронологија 
- фолијација ‒ пополнети и празни листови
- димензии
- општа состојба
- разни забелешки и 
- налепници на горниот лев агол и на грбот (заради полесно наоѓање).

Средување на архивскиот материјал
Класификација на списите како фаза подразбира идентификација на списите, 

со која се утврдува: назив, вид, опис, датум и место.
 Во понатамошниот процес архивскиот материјал се класифицира: 
а) по основни организациски единици (сектори, одделенија, отсеци и сл.)
б) по тематика
в) територија и
г) досиеја.
Следна фаза во средувањето е систематизација на архивскиот материјал, 

која се одвива во две фази:
1. Формирање предмети (архивски единици)
2. Привремени описи на кошулки
По извршената систематизација, секоја архивска единица со опис се 

сигнира и се врши фолијација на листовите и се отстрануваат привремените 
кошулки, спојувачки, конци и сл. 

Обработка на архивскиот материјал
По извршената класификација и систематизација следува обработката на 

архивскиот материјал, односно изработка на научно-информативно средство.
Обработката на архивскиот материјал претставува преплет од стручно-

техничката и научно-истражувачката работа.
Во научно-информативните средства се вбројуваат историска белешка, 

архивски инвентар, регести и водичи.
Аналитичкиот инвентар е комбиниран: сумарно-аналитичен или 

аналитичен, кој се внесува во АОП-базите во апликацијата за средување и 
обработка.

Аналитичен инвентар се применува за архивскиот материјал од нов период, а 
регестите за фондови на странски јазик, османски и микрофилмска граѓа.

Сумарно-аналитичкиот инвентар претставува опис на архивскиот 
материјал, кој треба да биде концизен, да ги опфаќа фактите за настаните, 
личностите, процесите, местата и сл.
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Инвентар-регест треба да ги содржи следните податоци, покрај описот 
(кратка содржина) како најзначаен дел: автор-адресант, датум и место, сигнатура, 
јазик, оригиналност (копија).

По завршувањето на операциите на средување и обработка на еден фонд:
- се врши ревизија на материјалот со научно-информативното средство;
- се врши комплетирање на научно-информативното средство (наслов, 

содржина, белешка претходно изготвена за фондот;
- одбележување на научно-информативното средство;
- пополнување на картонот и
- предавање на фондот во депо, кој формира комисија за прием.
По извршениот прием во депо, фондот може да биде достапен за користење. 

Право на користење на архивскиот материјал имаат сите корисници под еднакви 
услови ако со закон или со други прописи не е предвидено поинаку.
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Архивот во Тетово 1961 – 2018
(57 години архивска дејност )

Abstract: This text contains a short collection of historical records of the work 
performed at the Archive of Tetovo, since its beginnings in 1961 until present day 2018.

This text is mainly focused on the establishment, territorial authority and legal 
status of the Archives. Furthermore, it provides an overview of the structure of collected 
archival fonds and collections. This text presents information on the manner and 
conditions of using the archival records, as well as the human resources of the institution, 
from its creation until present day. 

Key words: The State Archives of the Republic of Macedonia, Department 
of Tetovo, region of Polog, Polog, archive material, owners, authority, funds and 
collections. 

 Архивот во Тетово во 2018 година одбележува 57 години од своето постоење 
и работа (актот за формирање е донесен на 15.12.1961 година, а почнал да работи 
во почетокот на 1962 година). Периодот од 57 години во кој перманентно и во 
континуитет се бележат резултати во работата на полето на заштитата на архивскиот 
материјал и на унапредувањето на архивската дејност и работа во Полог е достоен 
за почит, како и неговото одбележување. 

Сметаме дека, како најмлада институција од ваков вид во Република 
Македонија, Архивот во Тетово со организирана работа успеа целосно да одговори 
на поставените задачи во архивската дејност на полето на собирањето и заштитата 
на архивскиот материјал, а архивските фондови и збирки со кои располага Архивот 
содржат податоци кои се однесуваат на општествено-политичкиот, стопанскиот и 
културно-просветниот живот на Полошкиот Регион.

 Архивот во Тетово не поседува податок ‒ документ од кој може да се види 
дека на заштитата на архивскиот материјал во регионот на Полог било посветено 
посебно внимание пред Втората светска војна. 

1 М-р, раководител на Одделение за средување и обработка на архивскиот материјал – стар и нов 
период во ДАРМ ‒ Одделение Тетово. 
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 Со векови во Македонија црквите и манастирите биле институции каде што 
се создавале и се чувале пишаните документи. Такви институции постоеле и во 
Полошкиот Регион. Денес тие се споменици на културата: манастири, цркви, џамии 
и други верски објекти. Повеќето пишани документи кои се сочувани во црквите 
и џамиите датираат од крајот на XIX и почетокот и првата половина на XX век. 
Најчесто се среќаваат следните документи: преписка со повисоките органи, акти 
за назначување и разрешување на верските старешини; разни упатства донесени 
од повисоките органи; деловодни протоколи, финансиски книги, финансиски 
биланси и извештаи, матични книги ‒ евиденции на родени, венчани и умрени 
лица; преписка за уредување на имотната состојба на објектите и слично. Мораме 
да истакнеме дека и во Архивот ‒ Тетово постои некомплетна граѓа, односно 62 
архивски фондови од одделни цркви и џамии од Полошкиот Регион.

 Поради значењето и важноста што ја имале и денес ја имаат како споменици 
на култура би ги издвоиле позначајните од нив, и тоа: манастирот „Богородица 
Хтетовска (Тетовска)“ – Тетово, манастирот „Св. Атанасие“ ‒ Лешок, Арабати Баба 
теќе – Тетово, Шарена џамија (Алаџа џамија) – Тетово и манастирот „Св. Јован 
Бигорски“ – Ростуше.

 ‒ За манастирот „Богородица Хтетовска (Тетовска)“ – Тетово, не се сочувани 
многу податоци и се смета дека постоел во почетокот на XIII век2.                       

 ‒ Манастирскиот комплекс „Св. Атанасие“ ‒ Лешок, е составен од црквата „Св. 
Атанасие“, ѕидана во XIV  век за време на основањето на првата полошка епископија 
(1348 ‒ 1355) и црквата „Св. Богородица“, која се споменува за првпат во првата 
половина на XIV век (1326 година), а подоцна со доаѓањето на Кирил Пејчиновиќ во 
манастирот во 1818 година, се изградени и манастирски конаци3.  

‒ Шарена џамија – Тетово. Нема пишани податоци кога точно е изградена 
џамијата. Според некои, на десниот брег од реката Пена во градот Тетово во XVII 
век е подигната џамија со тулбе кое е во урнатини4. Исто така, за Шарената џамија 
(Алаџа џамија) во тетовското семејство Палоши е сочувано едно предание според 
кое џамијата ја изградила Хуршиде-анума околу 1566 година5. 
2 Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, том 3, Архив на Македонија, 
Скопје, 1980, 129‒305. Манастирот е познат по Грамотата на кралот Стефан Душан издадена за 
манастирот од 1343 година и даден е опис на имотот на манастирот, што претставува важен извор 
за средновековната историја на тетовскиот крај. Грамотата за манастирот „Света Богородица 
Хтетовска“ не е оригинална, а преписот се чува во Хиландарскиот архив под број 146. 
3 Антоние Николовски, Димитар Ќорнаков, д-р Коста Балабанов, Споменици на културата во СР 
Македонија, Мисла, Скопје, 1971, 155‒156. Манастирот е еден од најпознатите културно-историски 
споменици во Тетовскиот Регион, а особено се истакнува во периодот кога во него работи Кирил 
Пејчиновиќ-Тетоец (1771 ‒ 1845), познатиот македонски просветител, кој прв издал печатени книги на 
народен македонски јазик и пишувал на тетовскиот дијалект. Огромен е неговиот придонес во ширењето 
на писменоста кај населението, но и во економското зајакнување на манастирот, а тоа го потврдуваат и 
зачуваните документи од овој период. Покрај горенаведените активности, Кирил Пејчиновиќ истовремено 
собира и книги, со кои ја основа манастирската библиотека. Во Архивот – Тетово се сочувани пишани 
документи за манастирот, односно архивски фонд за периодот од 1887 до 1944 година. 
4 Истото, 158.
5 Живко Стефановски, Јован Павловски, Тетово, СО Тетово и НИП Нова Македонија, Скопје, 1969, 
34. Џамијата се истакнува со многу убава декоративна обработка, односно со значајна внатрешна 
и надворешна декорација. Напоменуваме дека во Архивот - Тетово постојат мал број пишани 
податоци. 
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 ‒ Арабати Баба теќе – Тетово. Познатиот музејски комплекс претставува еден 
од најзначајните објекти од овој вид на Балканот. Дервишкото теќе Арабати Баба, или 
Серсем Али Баба е изградено во последните децении на XVIII век од Реџеп-паша6, 
припадник на моќна фамилија тетовски паши кои владееле со поголем дел од западниот 
дел на Македонија. На теќето му биле подарени големи поседи, села, чифлици, куќи 
и дуќани. За теќето се сочувани мал број пишани документи, но со сигурност се знае 
дека било религиозен и културен центар што зрачел со својата духовност на овие 
простори7. 

‒ Манастир „Св. Јован Бигорски“ ‒ Ростуше. Врз основа на манастирскиот 
поменик препишан во 1833 година, манастирот бил основан во 1020 година8.

 Но, затоа пак, по ослободувањето на поранешна Југославија, односно 
Македонија, и по донесените прописи од областа на архивското и канцелариското 
работење започнува организиран процес на собирање, чување и заштита на архивскиот 
материјал, т.е. архивска граѓа во земјата.  

Првите облици на собирање архивски материјал се одвивале преку 
таканаречените архивски средишта. Такво архивско средиште имало и во Тетово 
при Градскиот музеј. Средиштата биле формирани со решение на Министерството 
за просвета, наука и култура, бр. 4090 од 05.04.1951 година при народните одбори 
или при народните музеи9. Архивското средиште во Тетово било сместено во 
просториите на комплексот „Арабати Баба теќе“  при Градскиот народен музеј. 
По формирањето на Архивот во Тетово од него биле преземни вкупно 16 архивски 
фондови. 

 Како одраз на настојувањата за создавање архивска служба, на 1 април 1951 
година е основан Државниот архив на Народна Република Македонија. Државниот 
архив и тогашниот републички Архивски совет започнале да ги решаваат напластените 
проблеми: собирање на архивската граѓа, обезбедување сместувачки простор, обука 
на архивски кадар, подготовки на првите архивски прописи, создавање стручна 
методологија за работа на архивите и слично.  

 Во периодот 1951 ‒ 1961 година архивската мрежа во Македонија е комплетирана 
со формирање девет околиски (градски) архиви, во Скопје, Охрид, Битола, Штип, 
Куманово, Прилеп, Велес, Струмица и во Тетово.
6 А. Николовски, Д. Ќорнаков, К. Балабанов, Споменици на културата..., 158. 
7 Велимир Цветановски, Арабати Баба теќе, Музеј на тетовскиот крај ‒ Тетово, Тетово, 2000, 9. Тука се 
препишувале многубројни книги со теолошко-религиозен карактер, се создавала поезија, проза и музика. 
Била позната големата библиотека која претставувала ризница на книги од кои, за жал, низ премрежињата 
на вековите денес ништо не е зачувано. За одбележување е што се сочувани и Хелветиите за теќето (се 
однесуваат на одделни семејства, а не се датирани и се на старотурски јазик).  
8 А. Николовски, Д. Ќорнаков, К. Балабанов, Споменици на културата..., 162. Низ историјата од 
своето постоење до денес манастирот бил неколку пати разоруван и обновуван. Според сочуваните 
податоци, ризницата на манастирот „Св. Јован Бигорски“ и библиотеката располагале со богат 
фонд на реликвии и ракописи. Но, за жал, според сочуваните податоци, бидејќи бил често пати 
напаѓан и ограбуван, од богатата ризница и трезорите на манастирот се сочувани мошне мал број 
реликвии и други црковни предмети, како и стари ракописи и книги со кои располагала богатата 
манастирска библиотека. Дел од сочуваните ракописи денес се наоѓаат во депоата на Државниот 
архив на Р. Македонија, односно граѓа од 2 архивски фонда кои се однесуваат на манастирот „Св. 
Јован Бигорски“ за периодот 1834 – 1941 година.
9 Македонски архивист, списание на Сојузот на друштвата на архивските работници и архивите во 
СР Македонија, книга деветта и десетта 1980 – 1981, Скопје, 1981, 9.
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 Околиските и градските архиви во 1965 година биле трансформирани во 
меѓуопштински архиви и го добиле името историски архиви, а од 1991 година до 
денес се како подрачни одделенија и влегуваат во состав на единствениот Државен 
архив на Република Македонија, со надлежност на одредено територијално 
подрачје. Државниот архив во периодот 1965 ‒ 2000 година функционираше како 
Архив на Македонија, а од 2000 година го носи името Државен архив на Република 
Македонија.

 Државниот архив на Република Македонија денес дејствува како единствена 
управна организација на територијата на Република Македонија, која врз стручно-
научна основа врши инспекциски и стручен надзор над работата на имателите и од 
нив ја прима, заштитува, обработува, публикува и дава на користење архивската 
граѓа што е од значење за историјата на македонскиот народ.

Формирање и територијална надлежност
На иницијатива на Советот за култура при Народниот одбор на Општина 

Тетово од 8.12.1961 година, Народниот одбор дал согласност за формирање 
Државен архив10 во Тетово.

Историскиот архив ‒ Тетово е основан од Народниот одбор на Општина 
Тетово со решение бр. 01-16262 од 15.12.1961 година, со седиште во Тетово11, а 
започнал со работа на 01.01.1962 година. 

Од почетокот на своето основање Архивот дејствувал на подрачјето на седум 
општини во Полошкиот Регион, и тоа: Тетово, Гостивар, Маврово, Жеровјане, 
Сараќино, Врапчиште и Теарце.

Со реорганизација на општествено-територијалните заедници, односно со 
укинувањето на околиите и окрупнувањето на општините (1965), Историскиот 
архив – Тетово станал меѓуопштинска институција за општините Тетово и 
Гостивар. Со решението бр. 01-6711 од 29.06.1965 година Собранието на Општина 
Тетово основа Историски архив за подрачјето на општините Тетово и Гостивар, а 
со седиште во Тетово12. 

Под тоа име – Историски архив за општините Тетово и Гостивар, Архивот 
работи до средината на 1991 година. Потоа продолжува со работа како Архив на 
Македонија ‒ Подрачно одделение Тетово и дејствува на подрачјето на општините 
Тетово и Гостивар, во согласност со Законот за архивска граѓа („Сл. весник на СРМ“ 
бр. 36 /90), а за во согласност со Законот за организација и работа на органите на 
државната управа („Сл. весник на РМ“ бр. 58 /2000) да продолжи како Државен архив 
на Р. Македонија – Одделение Тетово. Со донесувањето на Законот за територијална 
поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на 
10 Државен архив на Република Македонија, Одделение Тетово, фонд „Собрание на Општина Тетово – 
Тетово (1944 ‒ 1990)“, кут. 31, а.е. 65/153. Советот го предложил за управител Јован Рајчевиќ, наставник 
по историја, а во Управниот одбор биле предложени следните лица: Глиша Костовски, Бранко Штакле, 
Сунца Петровска, Стеве Петровски, Буран Хоџа и Санко Шалтаноски. 
11 Истото, кут. 7, а.е. 26/770. 
12 Истото, кут. 7, а.е. 26/770. 
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локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 49/96)13, Архивот во Тетово продолжува 
да функционира како единствен орган на подрачјето на поранешните општини Тетово и 
Гостивар, како и на новоформираните седумнаесет (17) општини – единици на локалната 
самоуправа, и тоа: Боговиње, Брвеница, Вратница, Желино, Јегуновце, Камењане, 
Теарце, Џепчиште, Шипковица, Вруток, Врапчиште, Долна Бањица, Неготино, Ростуше, 
Маврови Анови, Србиново и Чегране. 

Во услови на нова територијална поделба и надлежност на вкупно деветнаесет 
(19) општини – единици на локална самоуправа, основната дејност и задача на Архивот  
Тетово останува иста, да ја собира, чува и заштитува, евидентира, обработува и дава на 
користење на граѓаните за имотно-правни и управно-правни работи, како и на правните 
субјекти во Полошкиот Регион. Исто така, во рамките на своите задачи, Архивот 
во новоформираните органи на единиците на локалната самоуправа укажуваше 
на доследност во извршувањето на  работните задачи  во делот на архивското и 
канцелариското работење. 

Ваквата територијална надлежност на Архивот функционираше сè до 2004 година, 
односно кога во согласност со новиот Закон за територијална организација на локалната 
самоуправа во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 55/2004)14 во Полошкиот 
Регион беа формирани девет (9) општини – единици на локалната самоуправа, и тоа: 
Гостивар, Тетово, Брвеница, Врапчиште, Желино, Јегуновце, Боговиње, Маврово и 
Ростуше и Теарце.

 Со ваквата територијална поделба се менува и надлежноста на Архивот – 
Тетово, односно во новите услови и промени територијалната надлежност сега 
опфаќа – девет општински подрачја на територијата на Полог. Примарната задача 
што ја имаше Архивот – Тетово уште со своето основање на планот на чување и 
заштита на архивскиот материјал, а кој се создава на територијата на Полошкиот 
Регион, и во новите услови на општинските граници не се менува, Архивот и 
понатаму работи на унапредување на архивското и канцелариското работење, како 
во делот на чувањето и заштитата на целокупниот архивски материјал така и во 
делот на услугите на граѓаните и правните субјекти. 

 Реализацијата на програмските задачи и во новата територијална надлежност 
на Архивот – Тетово останува иста, стручните посети продолжуваат кај сите иматели 
во државните институции, судските органи, образовно-културните институции 
на државно и локално ниво, како и органите и претпријатијата на единиците на 
локалната самоуправа.

 Важно е да се напомене дека Архивот ‒ Тетово во моментов води евиденција 
за вкупно 279 иматели од Полошкиот Регион.
                               

 Правниот статус на Архивот
  Историскиот архив за општините Тетово и Гостивар - Тетово е основан од 

Народниот одбор на Општина Тетово со решение бр. 01-16262 од 15.12.1961 година. 
13 Закон за територијална поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на 
единиците на локалната самоуправа, Службен весник на РМ бр. 49, Скопје, од 14 септември 1996 
година, 2760‒2767.
14 Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, Службен 
весник на РМ  бр. 55, Скопје, од 16 август 2004 год., 3 – 6. 
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Со решението за основање се дадени начелата и принципите за неговото организирање, 
дејност, управување, финансирање и  територијалната надлежност.                                                                                                                                  
 Имено, Архивот дејствувал на подрачјето на општините: Гостивар, Маврово, 
Жеровјане, Врапчиште, Сараќино, Теарце и Тетово. Називот на Архивот е: Историски 
архив – Тетово. Седиштето на Архивот е во Тетово. Архивот е самостојна 
организација, организирана според начелото на општествено управување. Средствата 
на финансирање на Архивот ги обезбедуваат општините: Гостивар, Маврово, 
Жеровјане, Врапчиште, Сараќино, Теарце и Тетово заеднички, а висината на 
учеството се утврдува во договор помеѓу основачите. Архивот ги врши работите на 
подрачјето на општините на кои се основа одредени со општиот Закон за државните 
архиви и другите прописи. Органи на управување со Архивот се: Управен одбор 
со 9 члена  и  управник. Надзорот на работата на Архивот ја врши органот на 
Општината надлежен за работата на просветата и културата15. 

 Со реорганизацијата на општествено-територијалните заедници, односно со 
укинувањето на околиите и окрупнувањето на општините (1965 година), со решение 
за основање од страна на Собрание на Општина Тетово бр. 01-6711 од 29.06.1965 
година, Историскиот архив станал меѓуопштинска институција за општините 
Тетово и Гостивар. Со решението се дадени насоките за работата и дејноста што ќе 
ја врши Архивот, неговото финансирање и управување.           

 Според решението, се основа заеднички Историски архив за подрачјето на 
општините Тетово и Гостивар. Седиштето на Архивот е во градот Тетово. Архивот е 
установа со задача да ја евидентира, обработува, конзервира, чува, објавува и овозможува 
користење на архивската граѓа, презема средства, како и да врши и други работи што 
со Законот за архивската граѓа и архивите се во надлежност на установите од овој вид. 
Средствата за работа на Архивот ги обезбедуваат собранијата на општините Тетово и 
Гостивар, и тоа врз основа на годишна програма за работа изготвена од Архивот, при 
што од вкупниот надоместок за извршување на програмата, Собранието на Општина 
Гостивар обезбедува 40 %, а Собранието на Општина Тетово 60 %. Собранието на 
Општина Тетово ги именувало членовите на конкурсната комисија за именување 
директор на Архивот. Членовите на Советот на Архивот ги именуваат Собранието на 
Општина Тетово (3 члена)  и Собранието на Општина Гостивар (2 члена)16. Како правен 
субјект Архивот е запишан во судскиот регистар на Окружен суд во Скопје со решение 
Ус бр. 181 / 65 од 27 декември 1965 година.17  

 Пререгистрацијата на Архивот како Организација на здружен труд (ОЗТ) е 
запишана во судскиот регистар на Окружен стопански суд во Скопје под бр. 378 од 
3.1.1974 година. ФИ бр. 7318. 

 Историските архиви во Република Македонија, а со тоа и Архивот во 
Тетово во периодот од 1965 година до првата половина на 1991 година работат како 
15 ДАРМ, Одделение Тетово, фонд „Собрание на Општина Тетово – Тетово (1944 ‒ 1990)“, кут. 7, 
а.е. 26. 
16 Истото, кут. 11, а.е. 8. 
17 ДАРМ, Одделение Тетово, фонд „Историски архив за општините Тетово и Гостивар – Тетово 
(1962 ‒ 1991)“,  Досие на фондот, кут. 1.
18 Истото, Досие на фондот, кут. 1.
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самостојни установи од областа на културата, координирани и под методолошко 
раководство на матичниот архив – Архивот на Македонија.

 Што значи, како правен субјект Архивот во Тетово постои до јуни 1991 
година, кога според Законот за архивска граѓа („Сл. весник на СРМ“ бр. 36 / 90) 
продолжува со работа како Подрачно одделение при Архивот на Македонија.
                     
   Статусот на Архивот во услови на промени 

 Системските промени кои настанаа во периодот на трансформација по 
1991 година во Република Македонија, доведоа до промени во законодавната 
и извршната власт, во судската власт, општествено-политичките организации, 
стопанството, односно промени во целокупниот општествено-политички и 
економски систем.

 Сето ова влијаеше и врз работата на Државниот архив на Република Македонија 
и неговите подрачни одделенија, а тоа беше и предизвик Архивот да се трансформира 
во орган кој ќе работи во новите општествено-политички и економски услови и ќе 
одговори соодветно на функцијата што ја има на полето на собирањето, чувањето и 
заштитата, обработката на архивскиот материјал и негово користење за потребите на 
граѓаните и правните субјекти, како и научно-истражувачките работници.             

 Под името Историски архив за општините Тетово и Гостивар работи до 
средината на 1991 година.

 Со донесувањето на Законот за архивска граѓа („Сл. весник на СРМ“ 
бр. 36/90)19, Историскиот архив ‒ Тетово продолжува со работа како Архив на 
Македонија – Подрачно одделение Тетово.

 Според член 48 од Законот, со денот на почнувањето со работа на Архивот 
на Македонија, Историскиот архив – Битола, Историскиот архив – Куманово, 
Историскиот архив – Охрид, Архивот на Прилеп, Крушево и Македонски 
Брод – Прилеп, Архивот на Скопје – Скопје, Историскиот архив – Струмица, 
Историскиот архив за општините Тетово и Гостивар – Тетово, Историскиот архив 
– Титов Велес и Историскиот архив – Штип престануваат да ги вршат работите 
што им се ставени во надлежност со Законот за архивската дејност („Сл. весник 
на СРМ“ бр. 47/73 и 42/76) и продолжуваат со работа како единици во состав на 
Архивот на Македонија. 

 Како институција од посебен државен интерес, основната дејност и задача 
на Архивот во Тетово останува иста, да ја собира, чува, заштитува, истражува и 
обработува архивската граѓа, односно архивскиот материјал од трајна вредност кај 
имателите и во Архивот, а кој се создава во Полошкиот Регион.

 Според Законот за организација и работа на органите на државната управа 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 58/2000)20, Архивот во Тетово продолжи да работи како 
Државен архив на Р. Македонија – Одделение Тетово.
19 Закон за архивска граѓа, Службен весник на СРМ бр. 36, Скопје, од 8 ноември 1990 година, 650.
20 Закон за организација и работа на органите на државната управа, Службен весник на РМ бр. 58, 
Скопје, од 21 јули 2000 год., 3983‒3990.
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 Со овој закон се уредуваат организацијата, надлежностите и работата на 
органите на државната управа.

 Во согласност со член 12 од законот, како управни организации се основаат: 
Државен архив на Република Македонија, Државен завод за геодетски работи и 
Државен завод за статистика.

 Државниот архив на Република Македонија ги врши работите што се 
однесуваат на чувањето и заштитата на архивската граѓа, односно архивскиот 
материјал со кој располага Република Македонија, средувањето и обработката на 
граѓата и врши архивски истражувања и има својство на правно лице.           

 Во правец на горенаведеното, а како единствена институција од ваков вид 
во Полошкиот Регион, Архивот во Тетово и понатаму ја има својата основна задача 
да се грижи, евидентира, чува и заштитува граѓата која се создава на подрачјето на 
Полог и пошироко.

Структура на преземените архивски фондови и збирки                                                                                                  
 Преземените архивски фондови и збирки во Архивот – Тетово по содржината 

на архивскиот материјал се различни.
 Имено, врз основа на евиденцијата на преземените архивски фондови 

и збирки која се води, а тоа се Влезниот инвентар и Регистарот на преземените 
архивски фондови, може да се констатира дека архивските фондови припаѓаат 
на различни гранки и дејности, и тоа: управа и јавни служби, правосудни органи, 
просветно-културни и научни установи и организации, фондови од социјални и 
здравствени организации, фондови од стопанство и банкарство; општествено-
политички организации, друштва и здруженија; верски установи и организации, 
семејни и лични фондови, како и збирки од различни дејности. 

 Регистарот на архивските фондови и збирки е еден од задолжителните видови на 
евиденции што се води во Државниот архив на Република Македонија и Одделенијата 
за утврдување на бројот на фондовите и збирките, како и шифрата на дејност.

 Заведувањето на фондовите и збирките во Регистарот се врши според 
утврдениот ред во Водичот и дополната на водичите на архивските фондови и 
збирки во Државниот архив на Република Македонија.

 Фондовите што се преземаат дополнително се заведуваат во Регистарот по 
приемот во Архивот. Утврдениот реден број на фондот или збирката во Регистарот 
се зема како еден од елементите за сигнатура на архивскиот материјал.

 Во согласност со упатството, Регистарот на архивските фондови и збирки 
ги содржи следните рубрики21: реден број; име на фондот, збирката (други имиња); 
седиште на творецот на фондот, збирката; гранични години на архивскиот 
материјал; шифра на дејност; број на влезниот инвентар и забелешка. Регистарот 
на архивските фондови и збирки ги дава основните податоци за фондовите и 
збирките што се наоѓаат во Државниот архив на Р. Македонија и неговите подрачни 
одделенија.
21 Упатство за единствено и задолжително евидентирање на архивската граѓа и фондовите во 
Архивот на Македонија, интерсекторски акт, АМ, Скопје 1992, член 16, 8‒9.
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 Од увидот во Регистарот, на класификациската шема по гранки и дејности, 
бројната состојба на архивските фондови и збирки во Архивот – Тетово е следната:

1. Фондови што припаѓаат на управата и јавните служби:
- архивски фондови 1918 – 1941 год.    ............................................       14
- архивски фондови 1941 – 1944 год.   ..........................................         12
- архивски фондови од 1944 год.        ..............................................         193
- локална самоуправа                             ............................................               2
2. Фондови што припаѓаат на правосудните органи:
- архивски фондови до 1944 г.        ...............................................                  3
- архивски фондови по 1944 г.    ...................................................                 5
3. Фондови од воени единици, установи и организации:    /
4. Фондови од просветни, културни и научни установи и организации:
- просветни установи и организации      .......................................              95
- културни установи                                    ......................................               11
- научни установи и организации            ........................................                3
5. Фондови од социјални и од здравствени установи:
- социјални установи                                  ......................................                10
- здравствени установи                             .......................................                 2
6. Фондови од стопанство и од банкарство:
- Период до 1944 г.         .....................................................................         9
- Фондови по 1944 г.     ......................................................................      241
7. Фондови од општествено-политички организации, друштва и здруженија:
- општествено-политички организации       ................................                  65
- друштва и здруженија                                           ............................          17
8. Фондови од верски установи и организации:
- Источна православна црква     ................................................                          59
- Исламска верска заедница     ................................................                                  6
9. Друго
Б. Семејни и лични фондови:
  - семејни фондови          ...........................................................................                 1
  - лични фондови            ...........................................................................                  24
   В. Збирки:           .................................................................................                            17
  
 Во Државниот архив на Република Македонија – Одделение Тетово од 

основањето во 1961 година заклучно со 2018 година се преземени и згрижени 
вкупно  789 архивски фондови и збирки со 9.370 кн и 8.792 ак, односно 1066,6 м1 
(должински метри) архивски материјал.
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 Според својата структура најголем дел од прикажаните фондови и збирки 
се од областа на стопанството и банкарството (250), потоа од управата и јавните 
служби (221), од просветно-културните и научните установи (109), од општествено-
политичките организации, друштва и здруженија (82) итн.

 Најголем дел од фондовите и збирките потекнуваат од социјалистичкиот 
период по Втората светска војна, многу помал е бројот на фондовите од пред 
Втората светска војна.

  Најзначајни фондови со кои располага Одделението Тетово се:
        - Градските општини и управи (1918 – 1941);
        - Народните одбори и собранијата на општините (1944 – 1990);
        - Општините на локалната самоуправа (1991 – 2010);
        - Подрачните единици на министерствата (1991 – 2009);
        - Трговската, занаетчиската, угостителската и земјоделската комора (1945 – 1965);
        - Политичките организации и здруженија (1945 – 1990);
        - Првостепените, околиските и општинските судови (1919 – 1996);
        - Фондовите на основните и средните училишта (1913 – 1986) и
      - Фондовите на Православната црква (1887 – 1937) и на Исламската верска 
заедница (1930 – 1944). 

 Најстариот сочуван документ датира од 1704 година во Збирката документи 
од Тетовската каза, а најновите документи датираат од 2010 година.

 Преземениот архивски материјал е на македонски јазик, со мали исклучоци 
на српски, албански и старотурски јазик.

                                       
   Користење на архивскиот материјал 

 Користењето на архивскиот материјал е мошне значајна активност во 
работењето на Архивот. Архивскиот материјал од архивските фондови и збирки се 
користи по два основи: за научно-истражувачки цели и за потребите на граѓаните 
и правните субјекти, а се остварува преку Одделението за истражување, користење 
и публикување на архивскиот  материјал.       

 Одделението има забележителна улога и во делот на истражувањето кое 
се врши од научно-истражувачките работници и информацииите кои се даваат за 
користење на  архивскиот материјал.

 Со цел да се има правилен пристап во издавањето и користењето на 
архивскиот материјал за научно-истражувачки и оперативни цели, како и за 
потребите на граѓаните Архивот на Македонија 2006 година има изработено повеќе 
интерсекторски нормативни акти:  

  - Правилник за општи и посебни услови за користење на архивската граѓа 
во Архивот;

  - Упатство за постапката при користење на архивската граѓа во Архивот;
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 - Правилник за валоризација, категоризација, заштитно микрофилмување, 
копирање и дигитализација на архивската граѓа;

 - Упатство за валоризација, категоризација, микрофилмување, копирање и 
дигитализација на архивската граѓа.

Во своето тековно работење горенаведените акти ги користи и Одделението 
во Тетово.

При реализацијата на програмските задачи во ова Одделение посебно 
внимание се посветува на активностите кои се поврзани со:

Информации за архивскиот материјал што го поседува Архивот. Тие се 
даваат за потребите на граѓаните и правните субјекти, независно дали се однесуваат 
за имотно-правни работи или управно-правни работи, како и за потребите на 
граѓаните за научно- истражувачки цели. Според расположливата евиденција која 
се води за периодот од 1966 до 2018 година вкупниот број на дадените информации 
по разни основи изнесува околу  13.560.

Сакам да истакнам дека за целосно и правилно информирање на пошироката 
јавност за бројот и содржината на архивските фондови и збирки кои се наоѓаат во 
Државниот архив на Р. Македонија и подрачните одделенија се изработени и издадени 
научно-информативни помагала – водичи на архивски фондови и збирки, и тоа:

1. Архивски фондови и збирки во СФРЈ, односно СР Македонија, СДАРЈ – 
Белград, 1982 година;

2. Архивски фондови и збирки во Р. Македонија, Архив на Македонија – 
Скопје, 1994 година, кој претставува дополна на Водичот на архивските фондови 
и збирки до 1981 година и е даден преглед на архивските фондови и збирки за 
периодот 1981 – 1992 година;

3. Водич ‒ низ архивските фондови во Историскиот архив во општините 
Тетово и Гостивар до 1977 година, Архив на Македонија, 1977 година;

4. Водич ‒ Државен архив на Р. Македонија ‒ Одделение Тетово, Архивски 
фондови и збирки 1993 – 2005 година, ДАРМ – Скопје, 2006 година.

Користењето на архивскиот материјал за научни и оперативни цели и 
за потребите на граѓаните и правните субјекти претставува важен елемент во 
работните активности на ова одделение. 

Начинот и постапката при издавањето и користењето на архивскиот материјал 
во Архивот е во согласност со веќе наведените и утврдени нормативни акти издадени 
од Архивот на Македонија. Архивската граѓа е достапна на јавноста за користење за 
државни, научно-истражувачки и лични цели, односно за потребите на граѓаните.

Во Архивот можат да се користат копии од документите од архивските 
фондови и збирки, сопственост на Државниот архив, микрофилмови и копии од 
граѓа, дигитализирани копии на граѓа и научно-информативни средства (описи) 
за архивските фондови и збирки и библиотечен материјал22. Исто така, странски 
државјани можат да користат граѓа во согласност со Законот за архивска граѓа, 
22 Државен архив на Р. Македонија, Правилник за општи и посебни услови за користење на архивската 
граѓа во Државниот архив на Р. Македонија, интерсекторски акт, ДАРМ, Скопје, 2006, член 3, 17‒18.
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Правилникот за посета и користење на архивската граѓа од странци во Државниот 
архив на Република Македонија, овој Правилник и Упатството за постапка при 
користење граѓа во Државниот архив23.

Граѓата е достапна за користење во согласност со Законот за архивска граѓа  
најдоцна по истекот на 20 години од нејзиното настанување, определените рокови 
меѓу имателот и Државниот архив и роковите подолги од 20 години определени со 
акт на Владата на Република Македонија24.

На користење се дава архивскиот материјал кој е архивски среден и 
обработен.

За научно-истражувачка работа корисникот пополнува пријава за користење 
на архивскиот материјал. 

Во оваа пригода сакам да истакнам дека Архивот ‒ Тетово нема посебна просторија ‒ 
читална за научно-истражувачка работа, но е овозможено во рамките на условите користење 
на архивскиот материјал за потребите на граѓаните секој работен ден.

За секој корисник ‒ истражувач во Архивот се води, оформува соодветна 
документација ‒ досие на корисникот ‒ истражувачот.

Во контекст на ова прашање може да се констатира дека врз основа на 
податоците со кои располага Архивот - Тетово во досегашниот период на работа 
(евиденција се води од 20.3.1973 година.) вкупниот број на истражувачи за 
периодот 1973 ‒ 2018 година. изнесува 165, користени фондови 130 со количина на 
користената граѓа од 402 ак и 237 книги.

Врз основа на користениот архивски материјал на Архивот за научно- 
истражувачки цели се издадени околу 30 статии, публикации и научни трудови.

Не е помала улогата на Архивот и при користење на архивскиот материјал за 
потребите на граѓаните и правните субјекти за имотно-правни и управно-правни работи.                 

За овие потреби од основањето, односно за периодот 1966 ‒ 2018 година се 
поднесени вкупно 26.146 барања. Особено е зголемен интензитетот на барањата 
во периодот и процесот на приватизација и денационализација од 1989 ‒ 2018 
година каде што се поднесени околу 17.420 барања за имотно-правни работи. Исто 
така, за потребите на граѓаните и правните субјекти за управни цели се поднесени 
околу 6.620 барања (од областа на работните односи - регулирање пензиски стаж, 
образование, социјална заштита и слично). 

- Користење на библиотеката и библиотечниот фонд спаѓа, исто така, во 
една од активностите во ова одделение.

Имено, во Архивот ‒ Тетово постои прирачна стручна библиотека која се 
користи и е во функција за потребите на граѓаните.

Во оваа пригода сакам да истакнам дека посебни услови за користење и работа 
со прирачната библиотека нема (немаме посебна просторија) и лице задолжено 
со библиотеката, а услугите ги вршат извршителите од депо и раководителот на 
Архивот.Книжниот фонд на библиотеката се состои главно од наслови од општа и 
23 Истото, член 4,18. 
24 Истото, член 5,18.  
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национална историја, а постојат и разни списанија и весници.Од книжниот фонд 
кој го поседува Архивот ‒ Тетово и се однесува на националната историја би ги 
наброил следните:

 -  извори и литература што се однесуваат на историјата на македонскиот народ 
и се издадени од Државниот архив на Р. Македонија, а постојат повеќе едиции на 
документи (турски, австриски, британски, италијански, француски, германски и др.);

 - има изданија од Институтот за национална историја (ИНИ) – Скопје;
 - одбрани дела од повеќе автори;
 - исто така, Архивот поседува и друга литература и извори за историјата на 

македонскиот народ и личности од илинденскиот период и литература за НОВ во 
Македонија и статии и монографии за народни херои од НОВ во Македонија;  

 - извори и литература кои се однесуваат на локалната историја за Тетово и 
Тетовско, Гостивар и Гостиварско;

 - поседуваме голем број статии и монографии за Тетово и Гостивар и 
за одредени прашања од сферата на општествено-политичкиот, стопанскиот, 
образовниот, социјално-здравствениот, културниот живот во регионот на Полог.

 Од изворите и литературата што се однесува на општата историја од 
библиотечниот фонд би ги напоменал: 

- документи и зборници за НОВ во Југославија; 
- документи за Втората светска војна; 
- документи за Првата светска војна; 
 - разна воена литература и енциклопедии; 
- документи за позначајни настани и личности од историјата на поранешните 

југословенски републики и покраини и др. Исто така, библиотеката поседува и списанија, и 
тоа: гласници на ИНИ, „Македонски архивист“, „Архивист“ – издаден од СДАР – Југославија, 
разни архивски прегледи и слично. 

 Покрај горенаведеното, Архивот располага со весници што датираат од пред 
Втората и по Втората светска војна. 

 Книжниот фонд со кој располага Архивот ‒ Тетово главно е набавен по пат 
на преотстапување изданија - книги од Државниот архив на Р. Македонија, како и 
со преотстапување и подарок од правни субјекти со кои соработувал и соработува 
Архивот, физички лица, а дел се купени и со сопствени средства.

Кадровска екипираност на Архивот
 Прашањето за архивскиот кадар, како основен предуслов за успешно 

извршување на задачите, заземало важно место во развојниот пат на Архивот во 
Тетово од неговото формирање до денес. 

 Бројот на вработени во Архивот бил различен во одредени периоди. 
Така, за време на  формирањето и почнувањето со работа на Архивот во 1962 година 

имало само еден вработен. Во 1963 година бројот на вработени бил шест лица, а во 1973 
година бројот на вработени пораснал на 10. Во 1990 година бројот на вработените изнесува 
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13 архивисти – извршители, а во 2011 година вкупниот број  изнесува 17. Во моментов, во 
2018 година бројот на вработени  во Архивот – Тетово е 27 извршители.

Вкупно по разни основи во Архивот од неговото формирање до 2018 година 
биле вработени 64 лица. (Прилог: Список)

Квалификациската структура на вработените била различна, и тоа: 28 со високо 
образование, 34 со средно образование и 2 со основно образование (технички персонал). 
Свој придонес во успешната афирмација и реализација на програмските цели и задачи 
покрај сите вработени ‒ извршители, секако имаат и раководните структури кои биле на 
чело на Архивот25 од неговото формирање, па до денес, и тоа:                                                                                                

1. РАЈЧЕВИЌ ЈОВАН, прв управител, во фазата на формирање и започнување со 
работа  ‒  1962 година;

2. ВАСОВСКИ БОЖИДАР, директор, 1962 ‒ 1964 г.;
3. ГРНЧАРОВСКА ЕРИКА, в.д. директор, 1964 ‒ 1965 г.;
4. КОЦЕВСКИ КОЦЕ, директор, 1965 ‒ 1973 г.;
5. ЌАМИЛИ ИСХАН, в.д. директор, 1973 ‒ 1974 г.;
6. ВЕЛЈАНОСКИ СТОЈАН, директор ‒ началник, 1974 ‒ 1998 г.;
7. м-р МАТОВСКИ МЛАДЕН, началник ‒ раководител, 1998 ‒ 

Список на вработените лица во Архивот ‒ Тетово за периодот 1962 ‒ 2018 г.

Реден 
број

Презиме и име Звање Година на 
вработување и 
престанок

1 Адеми Виолета помлад референт 2007 ‒
2 Адеми Дашмир помлад референт 2012 ‒
3 Адеми Наим помлад соработник – 

инспектор
2009 ‒

4 Амити Мевљане помлад соработник 2013 ‒
5 Атанасовска Ана пом. архивист 1977 ‒ 1978
6 Атанасовска Васка благајник/ администратор 1989 ‒ 1990
7 Атанасовски Бранко администратор /

книговодител
1976 ‒ 1979

8 Бајрами Хатиџе помлад референт 2005 ‒
9 Бесими Сирмијет самостоен референт 2012 ‒
10 Беќири Рамадан помлад референт 2012 ‒
11 Билали Бесиме    помлад референт 2007 ‒ 2017
12 Блажевски Иванчо пом. архивист 1963 ‒
25 ДАРМ, Водич низ архивските фондови во Историскиот архив за општините Тетово и Гостивар, 
книга осум, Скопје, 1979, 31.
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13 Блажеска Слободанка хигиеничар 2014 ‒
14 Бошковска Зорица благајник/ администратор 1981 ‒ 1984
15 Васовски  Божидар директор 1962 ‒ 1964
16 Велјановски Стојан директор / началник 1974 ‒ 1998    
17 Герасимовска Надица архивист 1990 ‒ 1992
18 Герасимовски Влајко архивист 1980 ‒ 1986
19 Гиченко Радмила хигиеничар 1992 ‒
20 Грнчаровска Ерика пом. архивист 1963 ‒ 1979
21 Грнчароска Снежана пом. архивист 1966 ‒ 1978
22 Ѓуровски Токи администратор /

книговодител
1979 ‒ 1981

23 Ѓорѓевски Владимир помлад соработник 2012 ‒
24 Емурлаи Мевљан помлад референт 2006 ‒
25 Емуши Бајрам помлад референт 2005 ‒
26 Зендели Паше помлад референт 2005 ‒
27 Зибери Мефаил помлад референт 2005 ‒
28 Изаири Лирим помлад референт 2005 ‒
29 Јанковска Сотирка   хигиеничар/курир 1973 ‒ 1991
30 Јонузи Меннан советник 2015 ‒ 2018
31 Китановска Сребра хигиеничар 1993 ‒ 1994
32 Коцевски Коце директор 1965 ‒ 1973
33 Крстевска Тања виш архивист 1972 ‒ 2002
34 Крстевски Милан архивист 1971 ‒ 1972
35 Лазаревски Стојан пом. службеник 1963 ‒ 1973
36 м-р Младен Матовски началник/раководител 1986 ‒
37 Мишковска Зора  советник 1986 ‒
38 Муареми Рамије помлад соработник 2012 ‒
39 Незири Мирвет помлад соработник 2009 ‒
40 Новеска Маја хигиеничар 1998 ‒
41 Новески Зоран чувар 1995 ‒ 2003
42 Османи Дритон помлад соработник 2012 ‒
43 Пандиловска Гордана пом. архивист 1964 ‒ 1966
44 Попоски Ивица помлад соработник 2011 ‒
45 Пустина Игбал самостоен референт 1980 ‒
46 Пустина Улбер самостоен референт 1978 ‒ 2017
47 Ристовска Елеонора помлад соработник 2015 ‒
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48 Ристовска Катица самостоен референт 1984 ‒ 2017
49 Савиќ Весна хигиеничар 1994 ‒
50 Салахи Ревије помлад референт 2012 ‒
51 м-р  Бранислав 

Светозаревиќ
виш архивист 1992 ‒ 2008

52 Симовска Евдокија советник 1974 ‒ 2011
53 Синани Мереме помлад соработник 2013 ‒
54 Синадиновски Стојан пом. архивист 1965 ‒ 1973
55 Смаили Љумни помлад соработник 2012 ‒
56 Станковска Моника помлад соработник 2013 ‒
57 Софрониески Љупче чувар 1992 ‒
58 Стефановски Душан стручен соработник 1990 ‒ 1999
59 Стојановски Виктор помлад соработник 2012 ‒ 2013
60 Тофиловски Јовица самостоен референт по 

мемоарска граѓа
1983 ‒ 1985

61 Ќамили Ихсан пом. архивист 1963 ‒ 1977
62 Хавзију Фарук помлад референт 2008 ‒ 2009
63 Христовски Јован пом. канцелар. службеник 1963 ‒ 1979
64 Чаловски Ристе пом. архивист 1977 ‒ 1992
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Ненад Саздовски1

Државен архив на Република Македонија, Подрачно одделение 
Куманово ‒ фонд „Министерство за одбрана 1903 – 1990“, бр. 525

Summary: The documents from the fond “Ministry of Defense 1903 – 1990”, 
which are based on the records of registered recruits from Kumanovo and its surround-
ing area, including the records created by Serbian authorities in the period between the 
two wars, are some of the primary sources used in studying the history of the everyday 
life of the ordinary people and their status in the new state (SHS/ Yugoslavia), in order 
to acquire detailed understanding of the social and ethnic structure of the population of 
Kumanovo population and its surrounding area. However, they are primarily a source 
which offers a detailed overview of the male population enlisted in the Turkish, Serbian, 
and Bulgarian armies in the period between 1912 and 1918. 

Key Words: Macedonians, recruiting, armies, records, recruits

Фондот „Министерство за одбрана 1903 – 1990, ПО Куманово“, број 525, 
располага со 23 регистри (пополнети формулари) на регрути и воени обврзници од 
Куманово и Кумановско, составени во периодот од 1919 до 1940 година. Јазикот на 
документите е официјалниот јазик на Кралството на СХС (Кралството Југославија) – 
српско-хрватскиот. Основа за нивно составување биле матичните и пописните книги.

Во овој период војската за Кралството СХС претставувала државен 
скелет, една сериозна подлога на која се потпирала државата. На воените закони 
подлегнувала и територијата на Вардарска Македонија, влегувајќи во рамките на 
Третата армиска област. Повеќегодишното војување и нововоспоставената сè уште 
нерешена политичка состојба наложувале одржување на мобилната состојба со 
мерката регрутација непосредно од средината на 1919 година. 

Воената обврска била задолжителна и еднаква за сите граѓани, освен за физички 
неспособните, кои, според тогаш важечките правила, плаќале одредена парична сума. 
Воената обврска започнувала со наполнети 20 години и траела до 46. година од животот 
на обврзниците. Првиот повик се однесувал на оние од 20 до 30 години, вториот – од 
30 до 40 години, третиот – од 40 до 46 години и последниот – од 18 до 20 години и од 
1 М-р, помлад соработник во Одделението за средување и обработка на архивски материјал – нов 
период во ДАРМ – Одделение Куманово.
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46 до наполнети 50 години на обврзниците. Полната воена обврска на регрутите 
изнесувала 18 месеци, додека скратениот рок – 9 месеци. Скратениот рок  бил 
предвиден за ученици, за самохрани родители и за задругари (според даночните 
обврски).

За мобилизацијата, нејзиното уредување и спроведување бил одговорен 
Главниот генералштаб, кој уште од почетната 1919 година се соочувал со многу 
отежнувања. За што поуспешно спроведување на оваа мерка, Министерството 
за внатрешни работи на барање на военото министерство, престанало да издава 
пасоши на државјани од Кралството СХС од 21 до 31-годишна возраст кои немале 
никакви докази за регулирана воена обврска, односно доказ за отслужување на 
својата воена обврска во одредениот кадар, доказ за својата привремена или трајна 
неспособност или доказ дека се на школување.

Покрај пренесувањето на улогата и значењето на војската на Кралството 
СХС, односно Кралството Југославија, на регистрите се гледа и како можност за 
истражување на историјата на секојдневјето, за историјата на обичните поединци 
и нивната улога и значење за новата држава, како и за подетално запознавање со 
социјалната и етничката структура на населението во Куманово и Кумановско. 
Основа на составување на регистрите на регрути биле матичните и пописните 
книги.

Фондот ги содржи регистрите на сите способни регрути и обврзници 
независно од нивната национална припадност (христијани и муслимани), родени во 
периодот од 1849 до 1920 година. Регистрите се наведени со податоци за форматот 
на книгите – регистрите и архивскиот број под кој се регистрирани во состав на 
фондот „Министерство за одбрана 1903 – 1990, ПО Куманово“.

Првите пет книги се регистри на регрути од Куманово и Кумановско и 
содржат детални податоци за регрутите и нивните семејства. Левата страна од 
регистарот ги содржи следните податоци (податоците се групирани во два дела 
– податоци за регрутот и податоци за семејната и имотната состојба): редниот 
број, личното име, татковото име, презимето и името на старешината на задругата, 
неговата професија, местото на раѓање, годината на раѓање и годината кога бил 
регрутиран и бројот на регистарот на воениот округ. Десната страна, пак, ги содржи 
податоците за имотната состојба на семејството на регрутот. 

Фондот ги содржи следните регистри на регрути:
- Регистар на регрути родени од 1849 до 1900 г. 
Година: од 1940 г. Број на листови: 66. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 635 

регрути од кумановските села Матејче, Виштица, Никуштак и Отља. – Архивски 
број на книга: 1. 

- Регистар на регрути родени од 1876 до 1886 г. 
Година: од 1932 г. Број на листови: 76. Димензии: 60 х 43 см. Запишани: 

1.208 регрути од Куманово. – Архивски број на книга: 2. 
- Регистар на регрути родени од 1876 до 1886 г. 
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Година: од 1932 г. Број на листови: 20. Димензии: 59 х 46 см. Запишани: 172 
регрути од кумановските села Виштица, Ропајце, Отља, Матејче и Никуштак. – 
Архивски број на книга: 3.

- Регистар на регрути родени од 1887 до 1906 г. 
Година: од 1931 г. Број на листови: 76. Димензии: 60 х 43 см. Запишани: 138 

регрути од Куманово. – Архивски број на книга: 4.
- Регистар на регрути родени од 1887 до 1906 г. 
Година: од 1936 г. Број на листови: 57. Димензии: 57 х 53 см. Запишани: 385 

регрути од Куманово. – Архивски број на книга: 5.
 Книгите од архивски број 6 до 23 се регистри на воени обврзници од 

Куманово и Кумановско. Левата страна ги содржи податоците како: редниот број, 
времетраењето на воениот рок и единицата во која служел и неговата професија. 
На десната страна, пак, се запишани податоците како воената единица во која биле 
распоредени во резервниот состав и казнувањата доколку ги имало за воените 
обврзници. Фондот ги содржи следните регистри на воени обврзници:

 - Регистар на воени обврзници родени од 1889 до 1908 г. 
Година: од 1930 г. Број на листови: 126. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 872 

воени обврзници од кумановските села Матејче и Отља. – Архивски број на книга: 6.
- Регистар на воени обврзници родени од 1889 до 1908 г. 
Година: од 1930 г. Број на листови: 27. Димензии: 29 х 21 см. Запишани: 30 воени 

обврзници од кумановските села Алешевце, Липково, Оризаре и Слупчане. – Архивски 
број на книга: 7.

- Регистар на воени обврзници родени од 1905 до 1906 г. 
Година: од 1924 до 1926 г. Број на листови: 87. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 

181 воен обврзник од Кумановски Oкруг - Жеглиговски Срез. – Архивски број на 
книга: 8.

- Регистар на воени обврзници родени од 1905 до 1910 г. 
Година: од 1925 до 1930 г. Број на листови: 53. Димензии: 62 х 46 см. 

Запишани: 194 воени обврзници од Куманово и Кумановско. – Архивски број на 
книга: 9.

- Регистар на воени обврзници родени од 1907 до 1915 г. 
Година: од 1936 г. Број на листови: 70. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 225 воени 

обврзници од Кумановскиот Oкруг - Жеглиговски Срез. – Архивски број на книга: 10.
- Регистар на воени обврзници родени во 1907 г. 
Година: од 1928 г. Број на листови: 65. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 248 

воени обврзници од Кумановскиот Округ. – Архивски број на книга: 11.
- Регистар на воени обврзници родени од 1909 до 1910 г. 
Година: од 1930 г. Број на листови: 76. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 198 

воени обврзници од Кумановскиот Округ. – Архивски број на книга: 12.



- Регистар на воени обврзници родени од 1911 до 1917 г. 
Година: од 1938 г. Број на листови: 86. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 242 

воени обврзници од Кумановскиот Округ. – Архивски број на книга: 13.
- Регистар на воени обврзници родени од 1911 до 1914 г. 
Година: од 1931 до 1932 г. Број на листови: 69. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 

223 воени обврзници од Општина Куманово, Жеглиговски Срез. – Архивски број на 
книга: 14.

- Регистар на воени обврзници родени во 1913 г. 
Година: од 1933 г. Број на листови: 56. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 255 

воени обврзници од Општина Куманово. – Архивски број на книга: 15.
- Регистар на воени обврзници родени во 1914 г. 
Година: од 1934 г. Број на листови: 63. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 271 

воен обврзник од Општина Куманово. – Архивски број на книга: 16.
- Регистар на воени обврзници родени во 1915 г. 
Година: од 1935 г. Број на листови: 64. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 225 

воени обврзници од Општина Куманово. – Архивски број на книга: 17.
- Регистар на воени обврзници родени во 1916 г. 
Година: од 1936 г. Број на листови: 40. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 132 

воени обврзници од Општина Куманово. – Архивски број на книга: 18.
- Регистар на воени обврзници родени од 1916 до 1919 г. 
Година: од 1940 г. Број на листови: 118. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 270 

воени обврзници од Куманово и селата Бедиње и Долно Којнаре. – Архивски број 
на книга: 19.

- Регистар на воени обврзници родени од 1917 до 1918 г. 
Година: од 1937 до 1938 г. Број на листови: 78. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 

136 воени обврзници од Општина Куманово, Жеглиговски Срез. – Архивски број на 
книга: 20.

- Регистар на воени обврзници родени од 1919 до 1920 г. 
Година: од 1940 г. Број на листови: 216. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 930 

воени обврзници од кумановските села Матејче, Ропајце и Отља. – Архивски број 
на книга: 21.

- Регистар на воени обврзници родени во 1920 г.
Година: од 1938 г. Број на листови: 126. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 

193 воени обврзници од Општина Куманово, Жеглиговски Срез. – Архивски број на 
книга: 22.

- Регистар на воени обврзници родени во 1920 г. 
Година: од 1940 г. Број на листови: 85. Димензии: 62 х 46 см. Запишани: 243 воени 

обврзници од Општина Куманово, Жеглиговски Срез. – Архивски број на книга: 23.
Според податоците од регистрите биле запишани 2.538 способни регрути 

од Куманово и Кумановско родени во периодот од 1849 до 1906 г. и 4.843 воени 
обврзници родени во периодот од 1889 до 1920 г.
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Регистрите, меѓу другото, споменав дека даваат податоци и за регрутацијата 
на кумановци во турската, српската и бугарската армија. Би споменал само некои 
од нив кои служеле во турската армија, како: Анѓеловиќ Иван од село Матејче, 
служел 18 месеци во турска пешадија; Алексиќ Томе и неговиот брат Душан од 
село Матејче, првиот служел 18 месеци, а вториот 2 години пешадија; Бајиќ Лазар, 
Ѓорѓевиќ Спасе, Живковиќ Божидар, Јовановиќ Миливое и Митровиќ Јован, сите 
од селото Матејче, служеле пешадија во турската армија.2

 Во 1914 година од Кумановскиот округ, во Карадачкиот Регион во српската 
армија биле регрутирани: Сулејмановиќ Аднан од село Виштица, Јовановиќ 
Радослав од село Матејче, Николиќ Јован од село Матејче, Џемаиловиќ Лиман 
од село Отља и Сулејмановиќ Сулејман од село Отља3, Aсамовиќ Зекири од село 
’Рнковце, Стојковиќ Димчо од село Никуштак4, Стефановиќ Милијам, регрутиран 
во единицата со која командувал војводата Живоин Мишиќ, Шаќировиќ Јован, 
митралезец во српската армија, Стефановиќ Димитрије, регрутиран како болничар5 
итн. Во текот на 1915 година биле регрутирани: Исеновиќ Анта од село Виштица,  
Алиновиќ Дренар од село Матејче, Стефановиќ Стојан од село Матејче, Ајдановиќ 
Рамајан од село Никуштак, Елизовиќ Тома, Андоновиќ Пинд, Мијатовиќ Иван и 
Јакимовиќ Анта од село Никуштак6 итн.

 Во периодот од 1916 до 1918 година, во бугарската армија биле мобилизирани: 
Акцентовиќ Михајло, Величковиќ Росе, Ѓорѓевиќ Серафим, Стојановиќ Јован, 
и Стојановиќ Здравко од село Матејче, Адамковиќ Мемет од село Никуштак, 
Аризовиќ Ароз од село Отља и Сулејмановиќ Ариф од село Ропајце, Ѓорѓевиќ 
Петруш, Мишевиќ Никола, Крстиќ Коста, Мишиќ Ташко, Стоичковиќ Миливое, 
Филиповиќ Величко7 и Стојановиќ Павле8. Во грчката армија бил регрутиран 
Николиќ Борче.9 

 ДАРМ – Одделение Куманово не располага со регистри на воени регрути кои 
биле регрутирани во бугарската армија за време на бугарската власт во Македонија 
по 1941 г. По повлекувањето на бугарската армија од Куманово, тие се пренесени 
во Велико Трново (Бугарија). Но, во регистрите на регрути кои се правени подоцна 
од Југословенската народна армија, може да се најдат податоци за кумановци 
кои претходно служеле во бугарската армија. Фондот „Министерство за одбрана 
1903 – 1990, ПО Куманово“, број 525, содржи регистри на регрути кои служеле во 
редовите на ЈНА. Последните регистри се однесуваат на регрутацијата извршена 
во 1990 година. 

2 Државен архив на Република Македонија, фонд 525: „Министерство за одбрана ПО Куманово 1903 – 
1990“, книга 1, л. 7-16.  
3 Исто, книга 1, л. 5-43. 
4 Исто, книга 3, л. 7-20. 
5 Исто, книга 4, л. 40.
6 Исто, книга 1 л. 4-36.
7 Исто, книга 4, л. 7-84. 
8 Исто, книга 5, л. 11. 
9 Исто, книга 4, л. 78. 
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Арети Сидовска1

Битола во белградските дневни весници „Политика“ и „Време“
од почетокот на 20 век до почетокот на Втората светска војна

Summary: Politika and Vreme were without a doubt the most influential daily 
newspapers in Belgrade in the period before the beginning of WWII. The overview of 
the attention Bitola received on their pages was prepared on the basis of their digitized 
archives and is probably not exhaustive. This contribution of scientific and popular 
character begins with some early, pre-WWI articles and then continues in thematic and 
chronological order with those of the interwar period, for Politika wasn’t published 
during WWI and Vreme was initiated only in 1921. From the Ottoman period one article 
in Politika was found, concerning the violent spreading of political propaganda in the 
town. From the period after the “liberation”, but before WWI are two articles, one about 
the postal misunderstandings getting letters intended for many other places to Bitola, 
the other about the influence the army had on local customs. The many articles from 
the interwar period and the beginning of WWII are presented in thematic groups and 
then chronologically: Bitola in previous periods of history; the destruction of WWI and 
the effort for renewal; the economy; the traffic and communications; the old and new 
buildings; the education; the tourism; the mixed population of Bitola and its everyday 
life; the civic lifestyle and the Italian bombardment in November 1940. Bitola obviously 
lost its momentum of development already in the beginning of the 20th century and even 
today has little hope of regaining it. The future remains uncertain for this town, but its 
glorious past will certainly continue to inspire historical and other research. 

Key words: Bitola, “Politika”, “Vreme”, press, Christians, Muslims, development, 
chronicles

Со своето издигнување во воен, административен, економски, образовен, 
културен и дипломатски центар на Османлиското Царство на Балканот, Битола 
веќе во втората половина на 19 век станува особено интересна за странскиот 
печат. Предизвик за странските новинари биле како воено-административните 
1 Советник во Одделението за средување и обработка на архивски материјал – нов период во ДАРМ – 
Одделение Битола.
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претпоставки така и последователниот економски развој и културно-образовните 
процеси условени од него.2 Постојаните и привремените дописници на разни странски 
периодични изданија од Битола испраќале дописи до европските и балканските 
метрополи во врска со настани од дневно, но и од историско значење. Што се 
однесува поконкретно до балканскиот печат, на почетокот на овој период се истакнува 
интересот на турскиот, бугарскиот и грчкиот, но наскоро со ревносна посветеност 
им се придружува и српскиот. Пресекот на битолската хроника од српскиот дневен 
печат што следува во продолжение е подготвен врз основа на дигитализираните 
периодични изданија од Српската народна библиотека и Универзитетската 
библиотека „Светозар Марковиќ“ во Белград.3 Се разбира, интересот за Битола се 
посведочува, пред сè, на страниците на дневните весници „Политика“ и „Време“, па 
токму нивните достапни броеви беа избрани за обработка и подготовка на ваквиот 
преглед. Тој не е исцрпен и доколку во иднина се пронајдат други интересни статии 
во овие весници, тие ќе бидат соодветно обработени и ќе следуваат продолженија на 
овој труд.4 Весникот „Политика“ излегуваше од 1904 до почетокот на Првата светска 
војна, потоа од нејзиниот крај до почетокот на Втората и од крајот на Втората до 
ден-денешен. Весникот, пак, „Време“ излегуваше само од 1921 до 1941 година. Се 
пишувало речиси за сите позначајни настани во Битола, но предмет на обработка 
овде се, пред сè, оние репортажи што сведочат за општата состојба на градот. 

На почетокот хронолошки треба да се издвои еден број на „Политика“ од 
1905 година, каде што се опишува пропагандно-политичката состојба во Битола.5 
Авторот потпишан како „D.“ соопштува дека веќе десетина дена Битола била на 
својата пропагандно-политичка еклиптика во знак на маченички убиства. На ден 
Поклади некои бугараши пукале на двајца гркомани, еден убиле, а другиот тешко го 
раниле. Убијците биле непознати и нефатени, а истрагата во тек. Два дена подоцна 
некои гркомани пукале на бугарскиот доктор Владев. За чудо, останал неповреден, 
напаѓачот непознат и нефатен. И најпосле претходниот ден некој пукал на угледниот 
бугараш Данило Ризов (брат на познатиот политички агент Ризов), член на судот, и 
го ранил во раката и во градниот кош настрана. За тежината на повредата лекарите сè 
уште не можеле дефинитивно да кажат. Со овој настан бугарашите се исплашиле и се 
изненадиле, бидејќи дотогаш беа навикнале на тоа само тие да убиваат. По ваквите 
случаи турската „полиција“ ќе се разлетала по градот, ќе уапсела едно десетина 
невини луѓе, на кои најпрво ќе наиделе, и со тоа целата работа ќе се завршела. Турците 
2 За состојбата затекната во Битола по Балканските војни и протерувањето на османлиската власт, 
види: Дедијер, д-р Јефто. Нова Србија. Београд: Српска књижевна задруга, 1913, стр. 194-202 
и фотографија од „најстарата“ куќа во Битола на крајот. Овој приказ на градот е препечатен во 
весникот Политика во бројот од 21.4.1922 (2025), стр. 7. 
3 Како патоказ ни послужи секцијата „Битола во белградскиот печат“ од изданието: Печатарството 
и издаваштвото во Битола. Том 2. Раководител на проектот и одговорен уредник: проф. д-р 
Александар Стерјовски. Битола: ДНУ – Битола, НИК „Микена“ – Битола, 1999, стр. 263-268. 
Страниците се: http://digitalna.nb.rs/ и http://www.unilib.rs/.
4 Со статија од еден број на Време од 1926 година беше затворен трудот за битолскиот печат 
презентиран на претходниот ваков симпозиум. Таа статија нема да биде повторно ползувана тука, 
а може да се види во: Сидовска, Арети. „Положбата во Битола за време и непосредно по Првата 
светска војна низ битолската периодика“, во: Афирмација, продлабочување и проширување на 
вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија (зборник на трудови од меѓународен 
научен симпозиум). Битола: Конзулат на Р. Србија во Р. Македонија – Битола, 2016, стр. 587/8.
5 Политика, 10.3.1905 (бр. 421), стр. 2.
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триеле раце и велеле: „Нека се тамани песја вера ѓаурска, помалку ќе остане работа 
за нас“. Турците на тоа се радувале бидејќи тоа добро им дошло, своите ѕверски и 
животински постапки кон христијаните да ги правдаат пред Европа како одржување 
на редот во својата држава. Авторот, сепак, им препорачува на Турците да не се 
радуваат премногу, бидејќи сето тоа што се правело во Македонија не било добро за 
балканските народи, ниту за Турците, туку за некои трети. Ако така продолжело, ќе 
се видело кој е тој трет. 

Хронолошки може да се издвои и забавниот фељтон „Битољ у свету“ во 
„Политика“ од 21.5.1913.6 Авторот потпишан само со едно „К.“ широко расправа за 
бизарната појава на упатување пратки во Битола/Монастир кои биле наменети за разни 
други и далечни места. Позната и порано, но особено со „ослободителната“ војна, 
нејзиното претпочитање направило поштенски хаос. Секое мало нечитко напишано 
место, ако почнувало на „мон-“ или „ман-“, се читало симплифицирано: „Аха, Монастир, 
секако! Ставај сè за Битола“. Битолските поштари имале купови писма лошо испратени, 
за враќање низ цел свет. Мешање со Монастир во Тунис, Африка, имало и порано, 
но сега станало правило. Сега така станувало и со кореспонденцијата испраќана на 
манастирите во Света Гора, на Атос, при што поштарот читајќи ја адресата, ако наидел 
на зборот „Манастир“, каде што убаво пишувало Зограф, Хиландар, Пантократор 
на Света Гора, брзоплето фрлал во фахот за Битола. Европските поштари збунети во 
Манастир испраќале писма, на пр., за Монтфалконе (на австро-италијанската граница), 
за Монтпелје, за Манчестер итн. На име Битола доста често доаѓала погрешно 
кореспонденција за Битинија во Мала Азија. Еден Италијанец, на пр., пратил картичка 
на познајник Бугарин под Едрене, со точно наведен полк, баталјон, чета и според 
прописите за воени писма (а ла баталја), но картичката дошла право во Битола.

Овде треба да се спомне и краткиот, но интересен приказ од истата година 
на процесите на акултурација во Битола и Битолско по заседнувањето на српската 
војска. Непознатиот автор потпишан само со едно „Кок (или Кон?)“ пишува за 
пробивот, со мали адаптации, на српската кулинарска, фолклорна и физичка култура 
кај населението, особено кај најмладите. Побројни биле новите пријателства, но 
имало и свршувачки со локални девојки.7

Во текот на Првата светска војна, особено тешка и разорна за Битола, весникот 
„Политика“ не излегуваше, а весникот „Време“ за првпат почна да излегува дури 
во 1921 година. Разбирливо, во следниот период доминира рекапитулацијата на 
жртвите и штетите од војната и помалку или повеќе успешните обиди за обнова. 
Се разбира, се одбележуваат и годишнините од ослободувањето, но тие написи се 
прилично еднолични и нема да бидат обработени тука.8  

Комбинирајќи ги тематскиот и хронолошкиот начин на изложување, 
за почеток се наметнуваат сеќавањата за некогашна Битола објавувани во 
меѓувоениот период, изложувани во одделни написи самостојно, но обично во 
6 „Битољ у свету. Забуна на поштама због прослављеног Битоља – Монастира“, во: Политика, 
21.5.1913, бр. 3360, стр. 2.
7 „У српском Битољу. Живот у Битољу. Војска и мештани. Покрет на север“, во: Политика, 28.5.1913, 
бр. 3367, стр. 1-2.
8 Пример за таков пригоден напис е „Битољ“ од д-р Р. А. Рајс, во: Политика, 19.11.1920, стр. 1. 
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развиени споредби со современата состојба. Во еден број на весникот „Време“ од 
1924 година авторот С. Краков потсетува дека, изложена на големиот римски пат 
Виа Егнација, Битола уште од поодамна била позната како важно трговско место 
и центар на трговската дејност. Низ него поминувале карвани трговци од Драч и 
Смирна, од Цариград и Венеција, и трампале кожа за олово, а восок за венецијанска 
свила. Тој смело ги прогласува „Србите“ за народ што од дамнешни времиња имал 
повеќе смисла за коњи и оружје одошто за раф и тефтери, па така Битола уште од 
дамнешни времиња била ветена земја за Грците и Евреите. Доаѓале од Сирија и 
Палестина, од Александрија и Солун, и овде се покажала поговорката дека еден Грк 
може да излаже тројца Евреи. Грците ги потиснувале Евреите, Цинцарите Грците, 
сите заедно Србите, но работа имало за сите.9 Две години подоцна во истиот весник 
А. Б. Херенда се навраќа на пишувањата на турскиот патописец Евлија Челебија од 
17 век, кој опишувајќи ја Битола од тоа време, вели дека имала 21 маало, колку што 
имала и во 1926 година, но станале поголеми.10 Но најдолг и највпечатлив приказ 
на славата и раскошот на Битола во османлиско време дава Љуб. Стојовиќ во својот 
напис во „Време“ од 1934 година. Според неговите сознанија, некогаш во Битола 
карвани од камили носеле стока од Левантот. Во градот се стигнувало по запуштениот 
римски пат, кој завојувачите го направиле за своите центуриони, а Турците подоцна 
го упропастиле со своето невнимание и јавашлак. Тој пат до скоро бил жив и по него 
безбројни карвани со натоварени камили со стока од Левант кревале прашина на 
патот од Солун. По неговата должина никнувале исчадени анови и беговски конаци 
оградени со високи ѕидови. Долгите карвани кои со месеци патувале дури од брегот 
на Мраморно Море требало да одмораат, па се преспивало во ановите. Ако некоја 
чета друмски разбојници ги нападнеле, се бранеле јуначки и спремно. Разбојниците 
редовно однесувале по нешто, бидејќи пиштолите им биле добро набиени, а турските 
стражи се плашеле. Информаторот на Стојовиќ, 80-годишниот старец Хилон Пазис, 
мака мачел со нив. Тој повеќе не бил водач на карваните, но често навраќал во 
Магарево, каде што отседнувал пред старата меана. Тука раскажувал како од Стамбол 
ги носел најубавите срмени облеки. Многу се трошело, од Солун се донесувало вино 
од Крит, а носел Хилон и злато и пушки. Неговиот ред камили бил долг, а го следеле и 
вооружени луѓе. Друмските разбојници ненадејно излегувале пред неговиот карван. 

Особено интересно е пренесеното прикажување за доаѓањето во 1897 
година на Хидус Махатма Угхади, јоги од Бенарес, кој прв покажал како од 
цветот на индискиот коноп се прави асрар. Подоцна луѓето дознале дека асрарот 
во тамошниот свет се вика хашиш и дека е штетен за здравјето. Зад  високите 
ѕидови на пашите и беговите се откорнувале многу цвеќиња, се засадувал отровен 
индиски коноп и од толчникот се правел сладок отров. 30.000 турски војници 
пушеле асрар, 10 паши и валии и многу орди командири исто така. Битола била 
важна турска стратегија, седиште на Учунџи-орди (Третата армија) и на воена 
академија. Па, сепак, асрарот се пушел на големо и Третата армија на Отоманската 
9 „Кроз јужну Србију. Расуто благо. Автор С. Краков. У Битољу и околини још леже милиони 
разбацане муниције и ратне спреме. Набавка послуге и католичка пропаганда“, во: Време, 18.7.1924, 
стр. 4. 
10 „Кроз Јужну Србију. Живописне шетње по битољским малама, Последња нада Битоља је 
железничката веза са Корчом и Скопљем“, во: Време, 5.6.1926, стр. 4. 
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Империја се труела. Покрај тоа, не смееле да се заборават мешините со најдоброто 
грчко вино.

Во ноќите Битола живеела. Црномурестите Влаинки со помешана крв од 
Левант и Запад, убави и болникави, правеле чуда покрај раскомотените бегови зад 
шарите на прозорските решетки. Такво било барем сведочењето на првиот турски 
репортер Евлија Челебија. Битола не спиела по три дена и три ноќи. Џавид-ефендија 
имал јаки дукати, а Иса-бег вино дури од Шпанија. Така живеела Третата армија 
на една империја. Тргувале највештите Евреи, потоа Грци, Срби и Ерменци. Од 
сите краеви стигнувале во Битола натоварени карвани и на отворениот пазар покрај 
Драгорот истоварале баснословно богатство. Тука била и берзата под отворено 
небо. Тоа што бил Нижни Новгород за Русија и Нирнберг за Германија, тоа била 
Битола за Грција, Србија, Албанија и делумно за Левант. Преку Лерин, Корча, 
Елбасан и Солун се извезувало најмногу. Во село Магарево постоела индустрија за 
волнени ткаенини. Битола била голема, цел на сите вешти трговци. Во Безистенот 
се говореле сите европски и азиски јазици, вриело како во кошница и дење и ноќе. 
Трговците се натпреварувале меѓу себе, но сепак Евреите биле највешти. Доаѓајќи 
од запад со своите махинации ги искористиле и Турците и останатите јавашлии 
ориенталци. По пожарот во еврејскиот кварт во Солун, уште повеќе Евреи се 
натрупале во Битола и започнале валкана трговија за време на војната. Светската 
војна ги пресекла вените на Битола.11

На крајот на оваа целина, како доказ за развиеноста, но и социјалната 
нееднаквост во градот, треба да се наведат и зборовите на А. Ѓ. за слепите просјаци 
по професија и од неволја до европската војна. Не затоа што граѓанството на Битола 
било сиромашно, а напротив, токму богатството и дарежливоста на битолските 
граѓани ги привлекувале просјаците од поблиската и подалечната околина. Потоа 
и многубројните манастири околу Битола биле свратилиште за несреќниците.12 За 
битолските амами, пак, впечатливи сеќавања се наоѓаат во еден доцнежен напис на 
Љ. Стојовиќ во број на „Политика“ од 1941 година. Достапни за богатите бегови 
и хануми, тие претставувале прави центри за разонода, каде што покрај бањањето 
се свирела и се слушала музика, се воделе разни разговори и озборувања, се 
консумирале традиционалните турски десерти кадаиф, баклава и локум по цели 
тепсии, а младите сиромаси, покрај прибирањето при огнот во зима со дозвола 
на управникот, добивале и курирски задачи за пренесување љубовни пораки меѓу 
припадниците на високата класа.13 Сепак најопширен приказ на значењето на 
Битола кон крајот на османлиското владеење дава истиот автор во истиот весник 
нешто порано истата година. Пишува за разните пазари во Битола и артиклите 
што можеле да се набават таму; за војската, училиштата, конзулатите и другите 
удобности со кои Турците сакале да го направат мал Цариград; за плановите 
на султанот Решад по задоволството од посетата во 1911, кои биле осуетени со 
11„Давно било ‒ сад спомен још траје... Једна варош на Југу, отрована ратом и кризом ‒ трује се сада 
хашишом“, во: Време, 30.9.1934, стр. 6.
12 „Битољ ‒ град који умире“, во: Време, 11.8.1937, стр. 7.
13„Стари битољски амами у којима су сиротињска деца служила како љубавни курири“, во: Политика, 
6.4.1942, стр. 13. 
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балканските војни; за патиштата и карваните што од далечни краишта, дури и од 
Египет носеле егзотични производи за Балканот и Европа; за старите документи и 
библиотеки од кои би можело да се црпи материјал за монографија на градот; за 
разните народи, култури и носии; и конечно за повоеното отсекување и опаѓање во 
сите сфери.14

Штетите од Првата светска војна и обидите за обнова може да се издвојат во 
посебна тематска целина. Непознат автор во еден број на „Време“ од 1922 година 
пишува дека турската статистика избројала 70.000 жители во Битола, додека 
српската веднаш по 1912 – 48.000, а во времето на написот се сметале 35.000 жители. 
Активен учесник во сите војни, три пати бомбардирана и уништена од скорешната 
експлозија,15 Битола сепак давала изглед на доста жив град. Иако скоро 3.500 
куќи биле темелно уништени и на сите страни се гледале урнатини и пепелишта, 
битолчани не паѓале во депресија и трпеливо го граделе градот на сите страни, а 
редот и чистотата правеле и голема чест на Битола. Десет години откако Битола 
се сметала на трето место во Турската Империја по своето значење и трговија, 
очигледно било наглото опаѓање по војната од 1912 година, што ја ставило во 
стагнација. Се барале нови патишта за обнова на значењето на Битола. За развојот 
на трговијата со Скопје не станувало збор, поради тешкотиите со патиштата и 
транспортот. И Битола сериозно мислела на обнова на својата трговија по море 
со Солун и Албанија. Спасот на Битола бил во основањето транзитно депо. На тој 
начин робата од Солун нецаринета под надзор на грчките цариници би доаѓала во 
транспортниот магацин и оттука повторно нецаринета би одела за Охрид. На тој 
начин би оживеала трговијата и значењето на Битола, но требало повеќе работа и 
помалку надевање од државата, која и онака имала многу мака.16 

Чувствен приказ на незавидната состојба дава и Н. Трајковиќ, дојден во 
Битола од Белград во 1923 со „Обилиќ“.17 Битолските полуразурнати и запуштени 
куќи му се причиниле убави по доаѓањето од дивите карпи на Кајмакчалан. Била 
пријатна и слаткарницата на главната улица, по тридневната сува храна. Да доаѓале 
право од Белград поинаку би им изгледала Битола, но по заморниот пат од Охрид 
до Битола и потоа тридневниот поход на Кајмакчалан ‒ Битола им се причинила 
елегантна, жива, весела, модерна, дури и монденска. Не требало да се прашува. 
Градот живуркал поради многу причини, но првата секако биле војните. Сите 
поважни борби биле во неговата непосредна близина, во неговото предградие. По 
страшното бомбардирање ‒ Битола без претерување била српскиот Ремс. Белград 
бил, сепак, помалку оштетен. Цели улици сè уште давале впечаток на Помпеја. Сè 
во рушевини, само проодите расчистени, а покрај ѕидовите кои стрчеле еден или 
два метри над земјата, нафрлени камења, тули и ќерамиди. Така изгледале цели 
краеви по периферијата, па дури и во центарот веднаш зад најубавата улица „Крал 
Петар“. За тоа многу придонела и минатогодишната несреќна експлозија.18 
14 „Битољ ‒ некада највеће тржиште на Балкану“, во: Политика, 6.3.1941, стр. 10.
15 Сидовска, Арети, op. cit., стр. 586.
16„Писмо из Битоља 24.10.1922“, во: Време, 3.11.1922, стр. 5.  
17 Академско пејачко друштво од Белград.
18 „Са Обилићем. Наш Ремс ‒ Чаршија ‒ Турци ‒ Јевреји ‒ Битољ ноћу“, Време, 3.8.1923, стр. 3.



Македонски архивист 

143

Не помалку впечатлив приказ на опустошеноста на градот дава С. Краков 
во „Време“ во 1924 година. На влезот во градот неколку прашливи патишта се 
раздвојувале како раширени прсти. Од дамнина веселиот и богат град сега 
посетителот го дочекувал во урнатини, тажен и пуст. Џамија оштетена од сите 
страни, со пробиен покрив, цела една улица со разрушени куќи лево и десно. 
Низ урнатини како низ гробишта. Улиците биле зараснати во трева, искршените 
прозорци заградени со бодликава жица, куќите без покриви, џамиите без 
минариња, дуќаните без врати, стока и трговци, улицата без минувачи. Од влезот 
се добивал тежок и непријатен впечаток, кој се влечел низ целиот град. Го немало 
оној убав впечаток на музеи и старини како најстарите разурнати градови. Овде 
сè уште стоеле свежи траги на живот, војна и раселување, пропаст на голем град 
кој се свел на паланка. Па и по она што останало се чувствувало какви убавини 
имало тука и се насетувал оној голем град кој мештаните со гордост го нарекувале 
„мал Цариград“. На авторот му останал во сеќавање онаков како што бил за време 
на балканските војни, и тоа на денот така значаен за Битола, 6.11,19 кој останал 
и до тој ден забележан на улици и кафеани. Залудно ја барал големата европска 
улица полна со богати базари и деликатесни продавници, по која во 1912 шетал 
грицкајќи зашеќерено овошје, толку евтино во Битола, целиот набиен од бомбите 
и редениците ‒ со шајкачата преку очи, стравувајќи да не се сплетка од шинелот 
долг до под петици и со тоа да не го загуби достоинството на победник. Насекаде 
спуштени железни ролетни на дуќаните, извиткани од експлозиите, и дрвени 
кепенци криви и пробиени. Ја изгубиле ориенталната привлечност и кривите тесни 
улички во Арнаутското Маало и други маала, некогаш полни со свет, врисоци и 
налани, а сега шупливи, пусти и мртви, додека низ прозорците дувала прашина 
и влегувало сонце. Од 80.000 жители Битола спаднала на 35.000, со сè помалку 
имиња кои не завршувале на -иќ, а на новите куќи на покривите секој оловен гулаб 
или штрк носел црвено-бело-сино знаменце.20

Слична е оцената на А. Б. Херенда во неговиот напис во истиот весник две 
години подоцна. Според него, Битола го сочувала своето живописно шаренило, но 
пропаѓањето на најубавиот град во јужните градови и премногу се чувствувало. За 
Битола останала уште една надеж ‒ железничката врска со Корча и Скопје. Кога 
тоа би се остварило, убавиот и културен град би бил спасен од смртта која кружела 
меѓу напуштените урнатини на некогаш богатите и раскошни палати.21 

Разбирливо, импрегнирано со надеж е интервјуто со претседателот на 
битолската општина Петар Лешњаревиќ што го направил Ѓуро Бањац за „Време“ 
во 1929 година. Во уводот репортерот ја прогласува Битола за некогаш најотмениот 
и најбогат град во Јужна Србија, претставник на старата класична култура и 
градежништво, кој настрадал во светската војна повеќе од кој било друг град во 
државата. Околу него се воделе најогорчените борби, а топовите биеле од сите 
околни ридови. Некои места во околината, како одморалиштата Трново и Магарево, 
19 Денот на преземањето на Битола од страна на српската војска во Втората балканска војна.
20 „Кроз Јужну Србију. Битољ ‒ порушена варош на граници. Један нови град се подиже лагано из 
рушевина. У турској чаршији“, во: Време, 16.7.1924, стр. 4. 
21 Време, 5.6.1926, стр. 4.
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биле срамнети со земја и претставувале само огромни камени грамади. Половина 
Битола била срамнета со земја исто така, а повоената обнова течела бавно поради 
изгубените услови за напредок. Голи ѕидини стрчеле уште на многу места и како 
авети во висина претставувале најизразити и најстрашни споменици од Првата 
светска војна. А веднаш до тие страшни споменици стоеле отмени и убави 
згради, со мермерни столбови и преубави фасади, како сведоци на некогашната 
големина. И така осакатена, Битола пулсирала моќно. Се чувствувало енергично 
и напорно чекорење напред, без очајување. Приспособена на новите состојби, 
Битола тежнеела да го обнови својот стар сјај и сакала да ја сочува положбата 
на втор центар во Јужна Србија, да биде чувар на српската национална свест на 
крајниот југ. Битолчаните не апелирале само на сентименталност, не барале само 
да се залечат страдањата од војните за ослободување, туку сметале дека и добро 
сфатените национални и државни интереси бараат Битола да се подигне и обнови. 
Моќна и богата Битола, преродена во национален дух, би била најдобра гаранција 
за безбедност на Југот. Затоа подигнувањето на Битола требало да влезе во општата 
програма за унапредување на државата. Дотогаш било направено доста во тој 
правец, но останувало уште многу да се направи. Господинот Лешњаревиќ, кој 
бил претседател на Битола и пред Првата светска војна и за време на војната, а по 
војната бил директор на Битолската гимназија, го примил новинарот најљубезно 
во неговата канцеларија и за весникот „Време“ ги дал овие известувања: Битола, 
големо трговско место пред војните за ослободување, со преку 70.000 население, 
по војните останала на граница и почнала нагло да опаѓа. Населението опаднало на 
половина. Во текот на двете години додека бил воено средиште, по неговите улици 
биле поставени и оттаму дејствувале француските батерии. Со огромен напор на 
населението по војната почнала да закрепнува. Многу куќи биле одново подигнати, 
а многу и обновени. Но, населението осиромашило и опаѓало.22 

Потресни вести за опаѓањето на населението на Битола во 1934 година во 
истиот весник донесува Љуб. Стојовиќ. Во статистичките книги на битолската 
општина се запишале 20.000 жители. Објаснувањето било делумно во жртвите од 
Големата војна, но пред сè во масовното иселување оттогаш.23 Сепак во написот на 
А.Ѓ. од 1937 година се наведува бројка од 33.000, што во секој случај е далеку од 
предвоената состојба.24 

За положбата на оние што, сепак, решиле да останат пишува авторот со 
псевдоним „Харнон“ во „Време“ во 1936 година. Според него, иако условите 
се губеле, сепак со инерцијата на поранешниот интензивен живот и сега се 
продолжувало старото и Битола сè уште се одликувала со своите разни раси, 
контрасти, ритми и бои. Оние кои не сакале да се помират со таа загуба тргнале со 
својата ѕвезда, одлутале, можеби за никогаш да не се вратат. Мнозинството останало 
на старата цврста почва, приковано за својот дом, роднини, пријатели и гробови. 
Нивната судбина била трагична, бидејќи морале да го гледаат банкротирањето 
22„Битољ се бори да поврати свој сјај. Председник битољске општине г. П. Лешњаревић развија 
план о унапређењу Битоља и околине“, во: Време, 23.8.1929, стр. 6.
23 Време, 30.9.1934, стр. 6.
24 Време, 11.8.1937, стр. 7.
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на угледните трговски куќи, исчезнувањето на работата и оние маки вештачки да 
се сочува угледот, почитта и трговската чест. Од тоа зависел кредитот, угледот и 
можноста да се дочека што полесно подоброто време, стариот сјај и славата на 
Битола.25

Економските состојби заслужуваат да бидат обработени во посебна тематска 
целина. Во спомнатиот напис од 1924 година С. Краков пишува за обновата на 
трговијата и производството во повоените години. Од стариот турски трговски 
град останала уште само покриената чаршија полна со ладовина и мирис на сапун, 
нафталин и памучна стока. Прекрасна, една од ретките чаршии во Србија со високи 
сводови, осветлени одозгора низ многу тесни прозорчиња и мртва. Никој во неа 
не влегувал, никој не купувал. Парите се вложувале или се ставале во ќупови и 
сите трговци залудно чекале муштерии. Чекањето им било долго и сите излегле 
во другата чаршија ‒ „Дембелија“, како што ја викале во Битола, покрај реката 
Драгор, каде што покрај багремите, покрај малите маси по цел ден пиеле кафе, 
пушеле и разговарале за работите кои ги нема и за шверцот, сосем разбирлив кога 
границата е толку блиску. Во дуќаните биле само чираците, кои ловеле муштерии 
кои ги немало викајќи со детски глас. „Повелете, овде има фина стока.“ И тоа го 
кажувале на неговиот јазик, според тоа дали носи фес, шапка или држи бројаници. 
„Ористе, кирие!“26 

Два дена подоцна Краков продолжува во тој дух. Битолските Грци пребегани 
во Солун и Воден повторно се враќале на пепелиштата и отпочнувале со работа 
колку што се можело. Освен месингани чаури и безбројна муниција собрана со 
лопати на вагони и која ноќе се префрлала во Грција без знаење и благослов на 
српските цариници, за Англија и Франција се извезувале пити кашкавал произведен 
примитивно во манастирите. Фабрикантите на сирења установиле помеѓу оној 
кашкавал за странство и оној кој се носи на домашните пазари огромна разлика, 
како помеѓу шилинг и динар. Изгледало дека најдобра е трговијата со воен плен. 
Тоа не го знаела државата, ниту злогласната по афери дирекција за воен плен, 
но тоа го знаел и последниот зарзаватчија, ашчија и чистач на чевли во Битола, 
и затоа се јавила една нова индустрија, леарската. Добар бил шверцот, а уште 
подобро домашното производство. Авторот видел една таква нова леарница која се 
подигала во близина на Прилепскиот пат, а што ќе се претопувало и леело во неа 
не било тешко да се претпостави, барем за оние кои барем еднаш прошетале низ 
Битола и околу неа и виделе расфрлани богатства. Цели полиња биле покриени со 
гранати, чаури, бомби, лафети и којзнае со каква сè не опрема. Покрај битолската 
Црвена касарна, урната од експлозија, уште стоел огромен германски топ со висок 
дострел, со кој Германците од 27 километри оддалеченост пукале на Битола. Кога 
ќе се прошетало низ Битолското Поле не се знаело на што ќе се наиде, на веќе 
зрел бостан или на куп опасни и накострешени гранати. Муниција имало сигурно 
повеќе, но останало место и за бостан, со кој Битола била позната. Големите бавчи 
и бостанот околу Битола создале потреба на една извонредна чаршија за зеленчук и 
овошје. Таа била во близина на р. Драгор, провизорно покриена со церади и војнички 
25 „Битољ ‒ град чувених чорбаџија коме се сломила Меркурова палица“, во: Време, 27.7.1936, стр. 10. 
26  Време, 16.7.1924, стр. 4.
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шаторски крила, пак воен плен, растргнати помеѓу два реда криви дуќани. Корпи 
полни со бамји, краставици и модри патлиџани се мешале со веќе презреаните 
цреши и првите лубеници изнесени на пазарот.27

Херенда, пак, во написот од 5.6.1926 се осврнува на некои други елементи од 
трговскиот живот во Битола. На најживописните кејови на Драгор, поврзани со 14 
дрвени и железни мостови, се наоѓале цела низа дуќани: најнапред низа касапници, 
па низа зарзаватчилници, па низа бакалници итн. Овие конкуренти се наоѓале на 
еден куп, но не се карале, навикнати и покрај конкуренцијата на добрососедски 
односи. Во останатите битолски маала поделбите биле како со кинески ѕид, иако 
никаков ѕид не постоел. Работилниците покрај р. Драгор биле христијански и 
тука се снабдувале христијани од христијанските маала и по некој еманципиран 
муслиман. Големиот Безистен на левата страна од р. Драгор бил огромна градба со 
пет железни врати и три накрсни ходници. За него се пишувало уште во 17 век, од 
патописецот Евлија Челебија. Тука се носела најскапата стока од целиот свет, но 
еднаш злогласниот арамбаша Бабо со триста ајдуци сред бел ден извршил препад 
на Битола, ги разбил вратите на Безистенот и украл стока во вредност од 70.000 
гроша. Потполно сочуван, тркалезниот свод над долгите ходници, со прозорци кои 
одозгора пропуштале слаба светлина, ја исполнувал целата градба со чудни зраци 
и сенки. Од ходниците се чувствувал мирис на влага и мувла. Високо во средината 
над едниот ходник доминирал орангутан со чинија на главата и еден арапски карван 
извезен со имитација на персиски килим. Од едната и другата страна на ходникот 
биле наредени дуќаните со куп шарени џинџурии, везени влечки, сламени детски 
шапки, брачни кревети и колевки за деца. Штом некој поминел низ Безистенот, 
еврејските трговци истрчувале во групи и ја нуделе својата стока на продажба.28 

Двојниот впечаток што го оставала Битола провејува и низ интервјуто со 
Лешњаревиќ. Трговијата опаднала, многу градови кои тргувале со Битола, со 
промената на границите и отворањето нови комуникациски врски, фатиле трговска 
врска со други центри, па така Битола останала да тргува со неколку околни 
села. Албанија, која исклучиво пред војната тргувала со Битола, во поново време 
отпаднала. Градовите Охрид, Кичево и Прилеп, поврзани со тесен колосек со Скопје, 
се упатиле кон Скопје. Така на Битола ѝ останал единствено малиот град Ресен. 
Занаетчиството било речиси изумрено затоа што извесни занаетчиски производи 
не се трошеле, како златарските, кујунџиските, папуџиските и др., а друго што 
бројот на населението и бројот на пазарите се намалил, со што поинтензивното 
производство станало непотребно. Наместо со трговија населението почнало да 
се занимава со полски работи. Но и покрај сето тоа, Битола го задржала изгледот 
на старото господство. Ни еден друг град на југ освен Скопје не можел со него да 
се спореди ни по бројот на убавите куќи ни по чистотата и удобноста за живеење. 
И по големина и по својата формација, тој имал многу услови за јак и интензивен 
живот. Ако се создаделе и нови услови, Битола можела донекаде да ја врати својата 
стара трговија и да развие дури и мала индустрија. Бидејќи имало и простор и 
воздух и хигиенски живот и многу други услови. Пространото Битолско Поле 
27 Време, 18.7.1924, стр. 4.
28 Време, 5.6.1926, стр. 4 
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можело да стане голема и плодна житница кога би се спасила од поплави од р. 
Црна. Со регулација на оваа река би се добиле 70.000 ха најдобра земја за сите 
видови култури, со што значително би се подигнала економската моќ на Битола и 
околината. Државата требало да ѝ помогне на Битола со изградба на железница и 
добри патишта и да воведе здрава вода за пиење. Постоеле услови за трикотажна 
индустрија, сапун и штофови. Работната способност на народот на југ била 
необична. Овие луѓе работеле многу трпеливо, а се задоволувале со малку. Затоа 
тие успевале во трговијата и индустријата. Требало само да се отворат пазари и да 
се најдат потрошувачи за нивните производи.29

Во 1936 година авторот потпишан како „Харнон“ во „Време“ потврдува дека 
трговската база за Македонија се поместила на север, во Скопје. Првенството Битола 
го изгубила пред повеќе години, а сега тоа се признавало од сите и уште подобро 
се чувствувало. Сепак тесните, испреплетени улици биле уште живи и домовите 
убави, мирни. Во нив можело слободно да живее семејната среќа. Чаршијата со 
ориентален колорит и шарм, полна со работни луѓе, шетачи, безделници, просјаци, 
Цигани и врачари како во мравјалник. Изгледало дека многу се купува и се продава, 
дека парите струјат низ многу раце, ќеси и каси, а на крајот општиот биланс бил 
сепак пасивен; констатација многу жална: нема работа ни за режија. Се работи ‒ 
заради пропаѓање... Сè што тогаш се гледало како да ја одиграло својата улога и 
само чекало историјата да ги регистрира жалните факти на овој град и да заклучи 
едно поглавје ‒ златен период.30 

Конечно, во 1937 претседателот на општината Теодосиј Робе зборува за 
калдрмисаните улици и периферијата во обид за привремена заштита од блатата, 
за градењето и одржувањето на каналите, за обновата на женската гимназија, 
пошумувањето и уредувањето на парковите, стадион со две фудбалски игралишта, 
тениски игралишта, тркачка патека, стрелиште, две детски игралишта, базен за 
капење и други објекти. Друга насушна потреба било подигнувањето тутунски 
магацин, како и амелиорацијата на Пелагонија во насока на земјоделски развој.31

Во неколку броја на „Време“ станува збор во одделни пасуси за сообраќајот 
и комуникациите на Битола што може да се обработат во одделна тематска 
целина. Трајковиќ во 1923 година пишува накратко за железничкиот сообраќај. 
Железничката пруга од широк колосек, која некогаш знаела и за вагони и 
ресторани, сега водела за Солун, туѓа територија. Заобиколно било скапо и тешко 
да се оди со неа на север. А малата воена, привремена пруга која водела за Велес 
била предолга и бавна.32 Краков во 1924 година пишува за линиите за превоз на 
печалбари во прекуокеанските земји со соодветните претставништва. Една била 
White Star Line, за превоз на патници во САД, Канада и сите прекуокеански земји. 
Со тркалезни слики на стаклото, зелено, далечно море и како по него плови огромен 
29 Време, 23.8.1929, стр. 6.. 
30 Време, 27.7.1936, стр. 10. 
31„Проблеми вароши на Југу. Битољ тражи амелиорацију Пелагоније, повећање производње дувана 
и повластице за трговински промет са Албанијом“, во: Време, 17.9.1937, стр. 11.
32 Време, 3.8.1923, стр. 3. За откупот на делот од пругата Битола - Солун во Кралството СХС, види: 
„Откуп железничке пруге Солун - Битољ “, Време, 18.2.1926, стр. 3. 
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брод, со 4, 5 и 6 оџаци води зад далечниот хоризонт, од овој мачен и бавен живот 
во земјата на доларите и среќата. Малку подалеку од „Бела ѕвезда“ печалбарите 
ги привлекувало бирото „Компани женерал трансатлантик“, добронамерни и со 
многу привлечни ветувања.33 За соодветните потреби на Битола говори и Петар 
Лешњаревиќ во интервјуто од 1929 година. Според него, на Битола требало да ѝ се 
притрча на помош. Помошта требало да биде најнапред од државата. А и потполно 
било право државата да спаси еден град кој бил најголема жртва во војните, а кој 
по Балканските војни бил најголем по престолнината. Помошта би се состоела во 
градење патишта и железници кои би ја развиле трговијата. Кога би се поврзала 
Битола, како што впрочем и се мислело, со нормален колосек со Велес од една и 
Охрид, Дебар и Кичево од друга страна, без сомнение трговијата би одела напред 
и би се отвориле услови за мала локална индустрија. Почетокот бил направен: 
нормален колосек се градел од Битола до Прилеп, но изгледало дека тука ќе се 
застане. Со овој обид Битола не добивала ништо. Само кога би се извел цел план, 
би ѝ се помогнало на Битола.34 Во наредните години нешто и се направило, но 
според А.Ѓ. во еден број на „Време“ од 1937 година, престанале многубројните 
карвани, кои донесувале и однесувале стока во Епир, Албанија. Залуден бил писокот 
на локомотивата за нормален колосек, која Битола ја поврзувала со целиот свет. 
Сè тоа било залудно, бидејќи Битола го немала она што било битно за нејзиниот 
стопански живот.35

Првиот позначаен осврт на состојбата на градбите во Битола е оној од 1923 
година. Според авторот Трајковиќ, сепак Битола сакала да живее, имало многу 
нови куќи, навистина многу од нив сопственост на Евреи, но сè уште се ѕидале. 
Така на улицата „Крал Петар“ имало голема и убава синагога со фасада од мермер 
и две-три нови четирикатни елегантни згради со табли на разни еврејски трговски 
фирми. Србите и Турците живуркале во стари полубалкански куќи. Сепак, пријатно 
изненадувале многуте куќи од турско време кои биле ѕидани по европски терк, со 
ренесансни фасади, широки прозорци и големи врати. На кејот на р. Драгор имало 
еден куп предолги, високи еднокатни и двокатни згради. Школи, банки, надлештва, 
касарни, што ли не. Инаку, насекаде широки улици со добра калдрма. Чистота за 
пример.36 

Дописникот Краков во следната 1924 година, кога подобро го запознал 
градот, видел дека не бил така мртов како што изгледал на прв поглед. Многу 
Турци и Грци се раселиле, што според него не било голема штета. Цинцарите 
тргувале со парите што ги добиле како воена отштета и надомест од експлозијата 
наместо да ѕидаат куќи. Полека, многу полека, но сигурно се подигнувала една 
нова Битола. Од урнатините никнувала по некоја аптека, книжарница „Просвета“ 
и работничката школа, но тоа било малку. Се зборувало за пругата со нормален 
колосек која би ги спојувала Градско со Охрид, за поправка на Офицерскиот дом, 

33 Време, 16.7.1924, стр. 4. Но во интервјуто на Теодосиј Робе станува збор за четири бироа кои веќе 
немале многу работа поради намалениот интерес (види погоре). 
34 Време, 23.8.1929, стр. 6.
35 Време, 11.8.1937, стр. 7.
36 Време, 3.8.1923, стр. 3. 
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за нови железни мостови на р. Драгор. Населението со недоверба чекало пример 
од државата, па и тие да го отворат ќесето и да почнат со ѕидање. Еден нов свет 
се раѓал на местото од оној кој полека го снемувало. Доста му било на тој свет 
пропаганда, организации, афери и ветувања, требало да му се осигура мирна 
трговија, да му се дадат сообраќајни средства, бидејќи градот и отповеќе бил „зад 
грбот на Господ“ ‒ да се покажело со парични и градежни примери дека тоа не е 
„привидна состојба“ како што секој би можел да насети според неработењето, и од 
урнатините ќе се подигнела нова Битола, која ќе била како стариот трговски центар, 
не само за Пелагонија и Преспа, туку и за цела Албанија. Р. Драгор, обрабена со 
висок кеј од камен со убава густа алеја, ја делела Битола на две половини. Десно 
во близина на реката се наоѓал центарот на градот. Тука била една убава, доста 
широка права и долга улица, со тротоари од бетон. Десно и лево се наоѓале кафеани, 
хотели, бозаџилници, алваџилници, слаткарници, ќебапчилници и фотографски 
ателјеа. Битола имала два поубави хотели, иако доста скромни. Освен странците 
и чиновниците, мештаните доста ретко излегувале, бидејќи нивните материјални 
услови од ден на ден биле сè потешки.37 Во друг напис соопштува дека офицерите 
сами од свои средства подигнале мала симпатична зграда од штици, изградиле парк 
и навечер седеле со пиво слушајќи музика и гледајќи во недовршената палата на 
Офицерскиот дом, која ако не се урнала, ќе седеле некои посреќни идни генерации. 
Единствена голема и убава зграда обновена по војната била гимназијата.38

По само две години во „Време“ дописникот Херенда накратко пишува за  
изгледот на битолските маала. Веднаш зад главната улица, која била единствено 
широка и права, настанувале маала со карактеристични ориентални криви и тесни 
улици. Домовите кои ја избегнале катастрофата од гранати и експлозија и денес 
ги покажувале убавите траги на минатото. Однатре биле пространи и удобни, 
а опкружени со сенчести бавчи, густи дрвја и цвеќиња.39 По само неколку дена 
истиот известува за новиот битолски театар. Долго Битола била без театар, но тие 
денови била завршена и отворена новоизградената зграда. Во немањето кредити, 
требало многу борба и пожртвуваност додека се подигнал театарот. Со залагањето 
на големиот жупан Буда Борисављевиќ и сите меродавни лица, Битола добила еден 
од најубавите провинциски театри, со пространа сцена, голем партер, два ката 
ложи, висока галерија, голема убава завеса од црвен велур, кралски подарок со 
златни монограми на кралската двојка. Битолчаните одлично се одзвале. Неколкуте 
претстави кои ги приредиле глумците од скопската трупа го преполниле театарот, 
така што не останало ни едно празно место. Стариот глумец Михајло Димитриевиќ 
посебно ја одушевил публиката како Јованче Мичиќ во Нушиќевата „Пат околу 
светот“, така што неколку дена во градот се зборувало само за тоа. Цела Битола, 
без оглед на општествената положба, покажала веднаш таква љубов, разбирање 
и воодушевување за театарот, што било грев градот да се остави без постојана и 
37 Време, 16.7.1924, стр. 4.
38 Време, 18.7.1924, стр. 4. Подоцна истиот месец, Краков кратко, но впечатливо пишува за 
лошата состојба на битолскиот водовод, чија вода се мешала со оние од р. Драгор и Курделес, и 
на битолската болница, сместена во поранешната бугарска гимназија. Види: „Кроз Јужну Србију. 
Санитетске прилике и неприлике“, во: Време, 26.7.1924, стр. 3.
39 Време, 5.6.1926, стр. 4.  
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добра театарска трупа. Еден дел од скопската трупа бил по квантитет и квалитет 
недоволен за потребите и театарскиот вкус на битолската публика.40 Следниот ден 
се известува за свеченоста на осветување на новата театарска зграда во Битола. 
Според дописникот Мусакиќ, таква весела слика половина разурнатиот град не 
доживеал од ослободувањето до тој ден. Таа сведочела за љубовта на битолчаните 
кон уметноста, која во овој историски град повторно се будела. Биле присутни 
министри, епископи, генерали, пратеници, жупанот, претставници на локалните 
власти и здруженија, како и директорот на Трговската школа во Битола, Милан 
Петровиќ, кој со неговото залагање најмногу придонел за изградба на преубавата 
театарска зграда. По најавите на министрите на банкетот за брзо патно поврзување 
со Албанија, со Јадранското и со Белото Море, локалниот трговец Сотир Секулиќ 
ги прекорил дека сè забораваат кога ќе се вратат во Белград.41

Во интервјуто на Лешњаревиќ од 1929 година станува збор и за потребата 
од нови згради во Битола, на државни институции, касарни, школи, болници, 
санаториуми. Со тоа на Битола значително би ѝ се помогнало, а имало и услови за 
овие институции и нивниот напредок би бил осигурен. Бил изработен регулациски 
план на градот и планови и за водовод. Требало да се доведе вода од Пелистер, која 
била една од најдобрите води на Балканот. Благодарејќи на вниманието на Н.В. 
кралот, кое тој го покажувал кон цела Јужна Србија, се чувствувало подобрување 
во сите краишта. Бил одреден кредит за довршување на зградата на Офицерскиот 
дом во Битола, кој Турците во 1912 година го оставиле недовршен и од тоа време 
стоел како руина. Со иницијатива на Н.В. кралот во многу краеви се подигнувале 
водоводи, па постоела надеж дека и Битола ќе добие помош за изградба на водоводот. 
Се вршеле и подготовки за подигнување споменик на загинатите битолчани, а 
се воведувала и градска стража, која ќе изнесувала околу еден милион динари 
годишно. Тоа биле најважните работи со кои се занимавала тогашната општинска 
управа.42

Во 1936 година повторно се пишува за приватните згради. Според „Харнон“, 
сите градови во Јужна Србија ги чекала иста судбина: старото морало да му отстапи 
место на новото. Тоа веќе се гледало и никој не можел да го спречи подигнувањето 
на новите светли куќи, лесно достапни на погледот, сонцето и воздухот. Таму каде 
40 „Кроз Јужну Србију. Ноћне шетње битољским улицама и кафаницама. Ових дана отворено је ново 
битољско позориште, једно од најлепших у нашој унутрашњости“, во: Време, 10.6.1926, стр. 5.
41 „Велике свечаности у Битољу. Јуче је, у присаству Министра Просвете и Министра Грађевина 
освећена нова зграда битољског позоришта. Банкет у част гостију“, во:  Време, 11.6.1926, стр.1. 
По неколку дена во истиот весник општо се известува во рамките на статија со поширок опфат 
за лошата состојба, воедно и за воденицата што три години чекала инсталација. Види: „Наши 
министри у Солуну. Г. М. Вујичић о своме путу у Битољ и Солун“, во: Време, 15.6.1926, стр. 1; 
истото во Политика, 15.06.1926, стр. 3. Кон крајот на годината „Филмофил“ од Битола известува за 
кината во Битола во тоа време. Биле два, „Манаки“ (подоцна „Корзо“), кој бил поголем и работел 
веќе три години, и „Београд“, кој работел веќе шест (Време, 26.12.1926, стр. 6).
42 Време, 23.8.1929, стр. 6. Сепак во Време од 29.8.1928 на стр. 5 е објавено известување за 
осветувањето на детскиот санаториум на Пелистер, близу с. Магарево. Битолскиот модерен 
санаториум бил отворен дури во 1931 (Време, 6.3.1931, стр. 7). До крајот на истата година се 
очекувало да заврши изградбата на објектот на Народната банка на р. Драгор, под гимназијата 
(Време, 25.3.1931, стр. 5). Слично било и со водоводот и хидроцентралата на Драгор (Време, 
20.6.1931, стр. 5). Во 1934, пак, епископот Николај ја осветил новата капела „Св. Петка“ (Време, 
4.10.1934, стр. 3). 
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што старото и гнилото толку се вгнездило, да не може долго време да се тргне, се 
заобиколувало и новите квартови никнувале како најубедлив доказ за напредокот.43 
На 12.1.1936, пак, конечно била пуштена во употреба пругата Велес ‒ Прилеп и 
се воспоставила железничка комуникација на Битола со северот.44 Подоцна истата 
година е најавена инсталацијата на автоматски часовник во битолската Саат-кула, 
кој ќе свирел четири пати дневно четири мелодии, три домашни и една германска.45 
По неколку дена следува и известување за подигнатиот споменик во облик на руски 
крст во чест на поранешниот убиен руски конзул во Битола, Александар Аркадиевич 
Ростковски.46 По еден месец оттогаш биле осветени и германските воени гробишта 
во Битола.47

Што се однесува до образованието, во 1924 година Краков пишува накратко 
за гимназијата и новото земјоделско училиште. Според него, под Турците биле 12 
гимназии, а останала само една со 700 ученици машки и женски, тогаш најубава 
гимназија на југот, добро снабдена со големи хигиенски училници и пространо 
игралиште за деца со големи кабинети, зоолошки, физички и хемиски, одржувана во 
многу ретка состојба. Развиеното градинарство, пак, ја направило Битола погодна 
за седиште на земјоделско училиште, изградено на влезот на Битола кај манастирот 
„Св. Недела“. Било со огромен имот од 120 хектари најплодна земја и за големо 
чудо првпат бил изгласан кредит од 10.000.000 динари за подигање на зградата. 
Меѓу дванаесетте гимназии под Турците била и француската католичка, која ја 
држеле фратрите лазаристи. Имало и завод на католички калуѓерки за девојки. 
И денес останала во Битола католичката пропаганда како повоен проблем, но не 
биле во прашање станови, проблемот бил во набавка на послуга. Калуѓерките ги 
земале сиромашните девојки и ги искористувале за католички цели. Ги воспитувале 
многу религиозно и битолските госпоѓи можеле да дојдат до слугинки само ако 
се обврзувале секоја недела не само девојките, туку и тие да одат во црква. Така 
католичката црква секоја недела се полнела со жени на офицери и службеници, 
најправославни ужичанки, ваљевки и нишлијки, и во такви околности станувале 
богомолки и католички.48 Општо на образовните состојби се осврнува накратко и 
Лешњаревиќ. Изјавил дека со изградбата на нови училишта, посебно стручни, и 
тоа со интернати, Битола би станала просветен центар на самата државна граница. 

Истиот се осврнува и на можностите за развој на туризмот. Овде климата 
била многу погодна како на Алпите и имало многу услови за отворање воздушни 
бањи. На Битола требало да ѝ се помогне финансиски за да се отворат сите 
43 Време, 27.7.1936, стр. 10.
44 Време, 20.1.1936, стр. 5 
45 „На Сахат кули у Битољу инсталираће се ускоро аутоматски часовник“, во: Време, 23.9.1936, стр. 10..
46 „На месту где је убијен од турских жандарма и војника Битољ је подигао споменик бившем руском 
конзулу Александру Аркадијевичу-Ростковском који је неуморно радио на заштити потлаченог 
православног живља“, во: Време, 27.9.1936, стр. 6; „Њ. Св. Патријарх Варнава осветио је јуче 
споменик бившем руском конзулу у Битољу Александру Аркадијевићу-Ростковском“, во: Време, 
8.11.1936, стр. 5; сосема сличен наслов во Политика, 8.11.1936, стр. 16.
47 „У недељу 25 октобра осветиће се немачко војно гробље у Битољу“, во: Време, 23.10.1936, стр. 
7; „У присаству немачког посланика фон Херена и преставника немачке и наше војске освећено је 
немачко војничко гробље у Битољу“, во: Време, 26.10.1936, стр. 6; „Освећење немачког војничког 
гробља код Битоља“, во: Политика, 26.10.1936, стр. 7. 
48 Време, 18.7.1924, стр. 4.
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удобности за туристите. Во целата околина извирале бистри и ладни планински 
извори и се простирала прекрасна борова шума. Погодни и интересни за излети 
биле Кајмакчалан, Буково, Трново, Магарево, Пелистер. Во близина се наоѓале 
прекрасните Преспанско и Охридско Езеро, кои спаѓале во најубавите езера во 
светот.49 Харнон, пак, по повеќе години потврдува дека знаменитости на секој 
начин имало и во Битола, почнувајќи од ископините во околината на касарната во 
која некогаш бил кадет Кемал-паша, претседател на Турската Република и голем 
реформатор, па сè до старите цркви, џамии и чаршии.50 

Во обработуваните фондови на двата белградски дневни весници се 
наоѓаат повеќе написи што се задржуваат на населението на Битола и народниот бит. 
Претставувајќи ги по временски редослед, почнуваме со оној на Трајковиќ од 1923 
година. Нему му паднал во очи интересен впечаток, имено како сите Турци во Битола 
да биле старци. Бради, избрадени лица, суви, ковчести прсти кои го стегале чибукот 
или срменото луле. Покрај старците паѓале во очи и децата, сите боси во шарени, 
избледени, валкани антерии, со масни продупчени фесови на главата. Лицата тркалезни 
црвени. Трчале по средината на улицата кај што ќе им текне. Или застанувале, гризале 
големо јаболко. Во споредните улици во турското маало пред вечно затворени врати 
играле женските деца, идни були. Сите бледи и црномурести како Циганки. А сите 
имале страшно големи, нерамномерно, речиси надуени стомаци, како образите на 
машките деца. Евреи, пак, имало многу. Овде најмногу ја сочувале својата раса. Сите 
се издвојувале по изгледот, говорот и движењата. А постарите и по облеката. Некои 
чудни старозаветни антерии и бради, долги суви раце и предолги црни патики на нозете. 
Но сите вредни, работеле, се мачеле. А Срби, чиновништвото живуркало. Имале убави 
кафеани, еден театар и некои пејачки друштва. 

Следната година во еден напис кореспондентот Краков обрнува внимание 
на христијаните и Турците во Битола. Христијаните празнични, свечени и пијани 
од мастика и патриотизам, знамиња на кралството и грчки, ученички оркестри, 
химни. Турците застрашени зад решетките, заробениците искинати со остра 
неизбричена брада, заплашени, збиени во колони помеѓу бајонетите, цвеќе, жени за 
кои слободата била и ослободување и разрешување, по оние дванаесет крупни нови 
топови кои Турците ги одзеле од Грците, а Србите од Турците и ги возеле запрегнати 
со волови и заштитени со цвеќе за голема несреќа на сите Папазоглу, Мавројаниси 
и Трендафилакиси. Турците заминувале за Азија, а го изнесувале локалното злато, 
кое го добивале за локалната земја, која ја оставале на христијаните.51

 Две години подоцна дописникот Херенда опширно известува за животот на 
битолските Евреи. Тие биле сосем одвоени, имале свое маало, кое било најсиромашно 
49 Време, 23.8.1929, стр. 6.  
50 Време, 27.7.1936, стр. 10. За ископувањата на Хераклеја Линкестидска види: Време, 29.12.1927, 
стр. 5; Време, 20.7.1937, стр. 1; Време, 3.8.1937, стр. 9; Време, 28.10.1937, стр. 5; Време, 8.8.1938, 
стр. 6 и 9.8.1938, стр. 7. За интересот на странски археолози за овој крај види: Време, 8.8.1938, стр. 2. 
За стогодишнината од градбата на црквата „Св. Димитриј“ види: Политика, 1.11.1930, стр. 7.
51 Време, 27.7.1936, стр. 10. За ископувањата на Хераклеја Линкестидска види: Време, 29.12.1927, 
стр. 5; Време, 20.7.1937, стр. 1; Време, 3.8.1937, стр. 9; Време, 28.10.1937, стр. 5; Време, 8.8.1938, 
стр. 6 и 9.8.1938, стр. 7. За интересот на странски археолози за овој крај види: Време, 8.8.1938, стр. 
2. За стогодишнината од градбата на црквата „Св. Димитриј“ види: Политика, 1.11.1930, стр. 7.
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и највалкано, а затоа и најкарактеристично. Куќите биле трошни и со отворени 
веранди. На тие отворени веранди Еврејките со разголени гради и кренати шарени 
здолништа вареле ориз на масло и леблебии на гускина маст, переле пелени и доеле 
деца и на свој шпански дијалект разговарале и се карале со сите сосетки по целата 
улица, сите во еден глас. Преку ден улицата се претворала во општо одделение за 
деца и општа пералница. Сите казани и валканите алишта се изнесувале на улица. 
Под казаните се ложел голем оган и по целата улица се движел голем чад, како да 
се претворил во џиновски оџак, а јата пајчиња со задоволство се капеле во локвите 
сапуница и се карале со децата и ги бркале несреќните и искиснати пилиња. 
Битолските Евреи, оние кои не се отселиле по трговската пропаст на Битола, ја 
претставувале најголемата сиромаштија. Богаташи имало само неколкумина и тие 
биле во центарот на градот. Сиромасите во најголем дел отвориле телалници. Тука 
се купувале најискинатите стари алишта кои не би ги примиле ни Циганките за 
крошна капини. Цели фамилии работеле околу тие масни и испокинати крпи. Од 
три искинати палта ќе направеле едно со црвени ракави, сино на градите и зелено 
на грбот. И сите тие шарени крпи се вееле пред дуќаните како знамиња на некои 
чудни и комични нации. Еврејските касапаници, зарзаватчилници и бакалници биле 
одвоени и се наоѓале само во еврејското маало. Посебно бил живописен сокакот на 
зарзаватчилниците, зафатен со големи крошни лук, грав и салати и покриени со 
искинати вреќи како шатори за одбрана од сонце и дожд. Голема група еврејски и 
муслимански мангупи ги опседнувале зарзаватчилниците, секогаш подготвени да 
украдат по некој страк лук и салата. Старите еврејски зарзаватчии со долги бради и 
бели како пророците од Стариот завет со сите сили се бореле со своите шлаканици 
против препредените мангупи. 

Цинцарите, кои биле најбогатиот елемент во градот и кои ја претставувале 
најголемата аристократија, и тогаш имале убави и господски куќи во центарот на 
градот. Но поголемиот дел се иселиле благовремено. Тогаш ги имало 100 фамилии, 
додека Евреите претставувале петтина од целокупното население.

Целосен контраст на Еврејското Маало било Турското Маало. Тука улиците 
биле пусти и мртви. Масивни дрвени и железни врати ги затворале авлиите со високи 
ѕидови, а животот непристапен, се движел зад високите решетки на прозорците. 
Денес тие решетки не ги криеле повеќе тајните на турските хареми. Економските 
состојби и потребите ги натерале на едноженство. Покрај тоа од турските куќи 
решетките сè почесто се отфрлале, капиите се отворале и саксии со цвеќе се 
појавувале на прозорците. Турците побарале нова среќа во Кемаловата Турција, а 
христијаните се вселувале во нивните домови. Тогаш муслиманите претставувале 
само една петтина од населението. На крајот на градот постоело уште Арнаутско 
Маало, со куќарки од камен, во кои две саргии, ниска дрвена софра и дрвена чутура 
за вода го претставувале целиот мебел.52 

Спецификите на еврејскиот бит во Битола го привлекле и вниманието на 
Стојовиќ, кој опширно пишува за нив во 1934 година. Според него, еврејскиот 
кварт бил град за себе. Царинските граници и попречената извозна трговија ја 
52 Време, 5.6.1926, стр. 4.  
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врзале судбината на градот, кој бил мртов и дење и ноќе. Понекогаш живнувал, но 
вештачки... Од Безистенот кон Драгорот се протегала еврејската чаршија. Луѓето 
во кафтани и валкани здолништа, сите брадести со ред, зборувале шпански и се 
слушала голема врева. Чаршијата зборувала. Странците поминувале и ги затворале 
носевите. Силна смрдеа избивала од овој кварт. Дуќаните ниски, накривени, 
преполни со стари везови, резбарии и кујунџиски творби. „Буенос, буенос, купете, 
господине!“ Целата чаршија го нудела истото. Целата чаршија викала: „Буенос“. А 
никаде и немало нешто добро. Нуделе посребрени работи како сребрени и, ако се 
воочела лагата, тие најпонизно се извинувале дека згрешиле. Во сите дуќани скоро 
исто. Народен вез, стари алишта, фалсификувани кујунџиски старини и резбарија. 
Сè измешано, фрлено на куп и покриено со слој прашина. 

Еврејските жени, забрадени а ла еспањола, ја переле долната облека на 
децата, мажите и својата на улица. Од некој балкон, чии греди одамна биле 
напукнати и скоро гнили, се слушала некоја стара шпанска кантата. И одоздола 
од улицата вресок на деца со кадрава коса и големи очи. Скоро безбојни алишта 
и стари килими префрлени преку жица која била растегната на балконот и 
закачена на расклатени прозорски шалони. Над вратите или на врвот од куќите 
еврејската ѕвезда и годината. Стилот на куќите бил типично шпански. Обоени во 
разни бои, а изронети одамна. Преку улицата распната жица, а на неа се сушеле 
искинати алишта. Викале деца, а жените переле сè додека не паднел мрак, а потоа 
излегувале со децата во раце да ги пречекаат мажите, кога ќе замолкне чаршијата. 
Ферме за бутика! Евреите на куп, вечно нешто шепотеле или го пцуеле работниот 
ден, кој поминал без заработувачка, оделе во својата улица и исчезнувале низ 
ниските двокрилни врати. Се слушало ѕвечкањето на железото и во седум и пол 
во првиот мрак останувале надвор само мачките. Ни месечината ни свирката, 
ништо не можело да ги излаже да ги подигнат ченгелите од вратите. Наутро уште 
петелот не запеал, тие веќе ги замиле очите, ги навлекле кафтаните и ги обуле 
подвитканите чевли, па заминале пред своите бутици за да го чекаат времето за 
нивно отворање.53

Истиот автор по неколку години, во предвечерието на Втората светска 
војна, повторно опширно пишува за битолските Евреи. Тие биле без пари. Во 
битолското гето царувале беда, глад и болест, но можело да се слушне и по некоја 
кантата, од оние што во Шпанија веќе не се разлевале. Старите Евреи се гордееле 
со младото храбро поколение, но немале храброст да тргнат по нови патишта. 
Обично се зборувало за богати Евреи и за нивното богатство се раскажувале 
цели бајки, а поретко по некоја вистинска приказна. Ретко кој помислувал дека и 
Евреите можат да бидат сиромашни, и тоа сосем сиромашни, без ништо. Кој сакал 
да види такви Евреи, да одел во Битола. Ќе имал шанса да ги види во нивната 
голотија, патријархални, повлечени, изолирани од останатото население, живеејќи 
специјален живот кој според авторот не личел на живот на луѓе. Еврејски гета 
постоеле во сите поголеми градови во Европа. Битола навистина не бил баш голем 
европски град, но во него Евреите имале свое гето, кое можело да се натпреварува 
53 Време, 30.9.1934, стр. 6. 



Македонски архивист 

155

со најмизерните и највалканите еврејски квартови во светот. Во него живееле 
луѓе со Мојсиева вера кои немале можност да го применат својот организаторски 
дух. Економската почва на која живееле и околината биле со таква природа, што 
не им давала можност да ги развијат своите способности. Нивните способности 
заостанувале и тие се помириле со состојбата во која се наоѓале. А таа состојба била 
повеќе од очајна. Неколку добротворни друштва, кои имале за цел да се грижат за 
сиромашните Евреи, не биле во состојба сериозно да им обезбедат поткрепа на овие 
луѓе. Исто така и црковно-школската еврејска општина. Тие им помагале колку да 
се одржат во живот. На овие луѓе следниот ден им бил вечно неизвесен. Другите 
Евреи, кои малку се оттргнале од патријархалноста и имале храброст да направат 
експерименти, постигнале барем да си обезбедат леб. Во Битола живееле околу 3.600 
Евреи, од кои 120 улични носачи, со дневна заработувачка од 4 до 5 динари, или без 
дневна заработувачка. Неколку стотици битолски Евреи според тогашните услови 
живееле доста добро. Останатите преживувале продавајќи мандарини, печени 
бадеми, семки, јајца или препродавајќи кокошки. Ни нивната дневна заработувачка 
не достигнувала повеќе од 10 динари, а семејствата им биле големи. Многу деца, 
правило на сиромаштијата. Таа немала можност да го спречи честото раѓање  деца, и 
за тоа требало пари. Тоа било дозволено само на богатите. Ако се одело на прошетка 
низ битолското гето, ќе се видела целата беда за која никогаш не се слушнало. Во 
една куќа обично живееле по две и три фамилии. Тоа било услов за врева и постојани 
караници. Ако некоја на катот ги полевала цвеќињата (овие луѓе многу ги сакале и 
ги негувале цвеќињата), станарката од приземјето викала, бидејќи ѝ течела вода на 
семките од тиква кои биле изнесени да се сушат. Во овие станови живеле само преку 
зимата, пролетта и еден дел од есента, а преку летото сите станови биле празни. 
Во нив не можело да се опстане од стеници, кои ги имало толку, што можеле да се 
видат и на улица. Тогаш луѓето спиеле пред своите станови, на штици поставени на 
кошеви. Ако случајно заврнел дожд, тие влегувале во куќите и цела ноќ бдееле со 
петролејките во раце во борба со гадинките.

Некои кои имале среќа и малку повеќе храброст се иселиле во далечните 
земји. Битолските Евреи основале своја колонија во Рочестер кај Њујорк, каде 
што ги имало околу илјада. Други живееле во Чиле, Солун, Палестина. Некои 
се раселиле по Југославија, барајќи поголеми трговски центри. Така ги имало во 
Сараево, Скопје, Загреб и Белград. Многу девојки вдахновени со новата литература 
отишле во Палестина, каде што се вработиле како мануелни или интелектуални 
работнички. Тие и нивните другари (момчиња) пишувале од Палестина дека добро 
живеат и дека градат нов живот. Старите Евреи ги читале писмата низ Битола, 
спиеле со нив, им ги покажувале на своите пријатели, но немале храброст да 
тргнат по младите кои се тргнале од оваа зачмаеност. Разни еврејски добротворни 
друштва од земјата заедно со општината имале многу планови за да им помогнат 
на сиромашните. Но тоа биле само планови. Имале намера да подигнат детски 
дом, за кој биле обезбедени средства и чие ѕидање ќе почнело напролет. Имале 
намера младите Еврејки да ги организираат, да ги извлечат од бедата и да ги упатат 
на занает или во училиште според способностите. Засега тие имале добротворно 
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друштво „Озердали“, кое им давало лекарска помош и лекови, имале ученичка 
кујна за сиромашните и имале друштво за облекување на сиромашните деца.54 

Истата година истиот автор во Политика пишува и за еден настан што 
ја оптоварувал муслиманската заедница во Битола. Имено, од старата битолска 
библиотека, запечатена две години, „ветер“ однел скапоцени серџади и килими 
во вредност од преку 100.000 динари. Ракописните книги на старите филозофи 
не биле допрени. Освен истражниот судија на окружниот суд во Битола, неговиот 
писар, управата на вакуфското меарифско поверенство во Битола и уште два-тројца 
заинтересирани муслимани, никој не знаел дека ќе се отвори две години запечатената 
библиотека со стари арапски и турски филозофски книги. Овој пат библиотеката 
била отворена не поради драгоцените книги, кои нагризени од молци лежеле во 
искривени полици, туку поради кражбата на скапоцени серџади и килими, кои на 
таинствен начин исчезнале од заклучената и запечатена библиотека. Целата работа 
била толку заплеткана, што ќе имало работа и за турската полиција во Истанбул, од 
каде што било добиено едно писмо со сомнителна содржина. Почетокот бил прост. 
Вакуфот ги собрал скапоцените килими и серџади од Пафтали и Касим Челеби 
џамии и ги сместил во библиотеката која непосредно по тоа била запечатена. За да 
не ги нагризат молците се договориле да купат килограм нафталин и да ги посипат 
овие серџади и килими, кои имале античка вредност и цена од преку 100.000 динари. 
Наеднаш претходната година „ветер“ ја отворил вратата на библиотеката и го скршил 
печатот, а потоа се дознало дека „ветер“ ги однел скапоцените серџади и килими 
од библиотеката. Така се зборувало во градот. Меѓутоа, мнозина знаеле дека тој 
„ветер“ има човечки лик и дека тој може да биде само еден од нивната средина, 
кој можел кога сака да влегува во зградата на поверенството и кој, веројатно, имал 
и клуч од библиотеката. Речиси една година се чекало да се почне да се работи на 
ова. Едно писмо добиено од Истанбул од жената Љутвија Мехмед Ахмед, која се 
наоѓала во Анкара, а пред една година била во Истанбул, ја заплеткала работата и ѝ се 
причинило дека и истанбулската полиција ќе се заинтересира за овој случај. Писмото 
било испратено на шеријатскиот суд во Битола, напишано со новотурски правопис 
и во тоа писмо се објаснувало дека Љутвија купила килими и серџади во Битола 
од некој човек кого не можела да го идентификува, па се обидела да ги продаде во 
Истанбул. Таму некој битолчанец обрнал внимание дека килимите и серџадите се 
од Битола. По тој повод бил вршен увид во библиотеката, сослушувани сите што 
имале врска со оваа библиотека. Меѓутоа, од нивните искази ништо позитивно не 
можело да се дознае, туку работата уште повеќе се заплеткувала. Овде имало и лично 
несогласување меѓу поранешните членови на управата на поверенството и тогашните 
членови, кои се гонеле едни со други. Така пред извесно време шеријатскиот судија 
г. Садиковиќ добил заканувачко анонимно писмо со кое го предупредувале да не ја 
почнува работата и да молчи за кражбата на килимите, во спротивно ќе бил убиен со 
кама или од револвер итн. Тие денови ќе се утврдело од кого потекнува анонимното 
писмо со кое се заканувало со убиство на шеријатскиот судија.55    
54„Јевреји без новаца. У битољском гету царују беда, глад и болест али се може чути и по која канта 
од оних које се данас у Шпанији више не разлежу“, во: Политика, 27.2.1938, стр. 15.
55„Из старе битољске библиотеке, запечаћене већ две године, ‘ветар’ је однео скупоцене серђаде и 
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Битолскиот граѓански стил на живот заслужил за него опширно да се 
пишува во српскиот дневен печат, па заслужува и тука да претставува одделна 
тематска целина. Според Трајковиќ во неговиот ран напис, иако сите се жалеле 
дека градот опаѓа по бројот на жители, сепак улиците давале впечаток дека се 
живеело интензивно. Имало споредни улици со дуќани кои секогаш биле полни 
со народ, тезги истурени до тротоарот, коли, фијакери, колички, рани торбари, 
зарзаватчии, улични фотографи. На сите страни стока, овошје, некои шарени 
пантлики, реклами, раширени платна дури преку улица. Уличната врева била 
доста голема, сè ѕвонело. Бозаџии, пцовки на кочијашите, викање на торбарите, се 
чинело дека е тоа во Италија, само без надвиснатите сенки на некое минаре. Уште 
една карактеристика: додека во другите градови на југ Турците дремеле скриени 
во своите стари куќи зад високите ѕидови и ретко излегувале надвор, овде како 
да биле сите на улица. Улиците биле полни со фесови, долги лулиња, уметнички 
извезени со срма. Секаде ги имало на тротоарите, дуќаните, на тезгите седеле со 
прекрстени нозе. Во берберниците сè уште се пиело кафе и се „егленисувало“ 
на стар начин, растегнато и полека. Клупите на кејот биле секогаш зафатени од 
Турците. Градот бил голем, но и не; можело убаво да се живее, но и не. Разонода 
имало, но и не, според зборовите на еден „Србин“ кој долго живеел тука. Битола 
била град на минатото и иднината, а за сегашноста не требало да се прашува. 
Нешто се чекало, но никој не знаел што. Можеби Солун, бидејќи Битола без него 
била исто што и Риека без заднина. Околу Битола имало бавчи, зеленилото доста ги 
покривало урнатините. Патиштата биле добри, булеварите прави. Иако околината 
била доста свежа и сивиот Пелистер ја ладел Битола, сепак таква тропска топлина 
немало никаде во земјата. Оттаму и војската била со англиски колонијални капи. 
Кога таа поминувала, терајќи биволи, мазги или голем број магариња, по улиците 
преполни со антерии и фесови, се добивало впечаток како да е тоа некаде далеку, 
на јужната хемисфера на Земјината топка, никако не на Балканот. Кога ќе паднела 
ноќта, сè се менувало. Чаршијата останувала пуста, а другите улици кои преку 
ден блескале од врелото сонце оживувале од групи млади луѓе. Се излегувало на 
балкон... Дури тогаш се добивало полн впечаток за овој несреќен и проклет град. 
А од ретките модерни згради на главната улица или од оние стари двокатни во 
споредните допирал клавир и ѕвонлив кикот на девојките. Тогаш Битола била цела 
во движење, еден ориентален врел калеидоскоп на сите раси, обичаи, носии на 
Балканот.56

Херенда продолжува на оваа тема во 1926 година. Некогаш битолчаните 
биле големи мераклии и умееле да живеат. За нивните убави излети и ужини во 
околината уште одамна пишувал Евлија Челебија. Според него, во околината на 
Битола, посебно на патот за Охрид, имало доста убави места за шетање и одмор во 
дебела сенка. За излетниците имало многу колиби и куќарки, посебно покрај некои 
потоци, каде што на оган се печеле ќебапи на ражен, кој го придвижувала вода. Во 
ћилимове у вредности од преко 100.000 динара. Рукописне књиге старих филозофа нису диране“, 
во: Политика, 17.7.1938, стр. 13. Овде може да се упати и на еден интересен напис во Време од 1937 
за спорот меѓу православната и исламската заедница во Битола околу Крк, т.е. Скршена џамија 
(Време, 21.4.1937, стр. 10). 
56 Време, 3.8.1923, стр. 3. 
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времето на авторот тие излети и ражени на вода повеќе ги немало, а останале во 
градот само неколку ќебапчилници.57 

Истиот бил инспириран слично да пишува по неколку дена во истиот 
весник. Битолските ноќи не биле така мртви, како што биле ноќите во останатите 
паланки. Иако Скопје имало едно вариете, ноќниот живот во Битола бил пожив 
од оној во Скопје. Турскиот патописец Евлија Челебија, кој дал најдобра слика за 
Битола во 17 век, пишувал дека Битола тогаш имала 40 кафеани и 47 имарети, каде 
што на патниците, сиромашните и просјаците им се издавала храна. Кафеаните 
биле преполни со „немирни“ гости, кои времето го поминувале правејќи сплетки и 
коцкајќи се. Во времето на авторот тоа го немало, имено да го поминуваат времето 
без работа, немало ни 40 кафеани, но неколку ноќни кафеани со Цигани и пејачки 
му давале живот на центарот до некое време во ноќта. Циганите свиреле и пејачките 
пееле национални песни. Ги слушале и турски бегови чии златни лири уште ги 
имале. Ги милувале со прсти крупните бројаници од жолт килибар, пиеле чаеви 
и со сладострасна насмевка на лицето ги вртеле очите. „Не беше така во турско 
време“, му рекол еден, дофрлајќи со раката бакнеж на најубавата пејачка. Еден 
битолчанец му раскажувал на Херенда како кога првпат се појавиле пејачки во 
Битола се пролеала крв само за еден убав поглед. Ноќните кафеани, многу живи и 
весели, веќе сосема биле мирни. Никој не се испотепал ниту закрвил. Постоел еден 
муслиман кој не бил бег, но кој сите муслимани го нарекувале „Бег“, бидејќи важел 
за најбогат меѓу нив. Се зборувало дека сите сандаци во неговата куќа блескале од 
златни лири. Тој во тие денови поради Циганите и пејачките ја сакал повеќе оваа 
земја од цела Азија и Анадолија. Кога бегот лумпувал, сите трчале по него да го 
видат. Целата кафеана ја зафаќала севда. Бегот паѓал во занес. Циганите му свиреле 
српски ора, а тој вадел од џебот сино марамче, го вртел и го водел орото како да има 
20 години. Циганите свртувале на турско оро, затегнато, со рефрен без крај итн.

По безбројните криви и тесни улици на периферијата малку подалеку од 
центарот на градот владеел мир. Во мракот се оцртувала високата Саат-кула и 
тенките бели минариња. Една ноќ, минувајќи покрај р. Драгор, шумот кој одекнува 
и подалеку, како единствен глас ноќе, го оттргнал авторот. Ненадејно бука, гласови 
и песни. Низ четири ширум отворени и осветлени прозорци видел група луѓе 
во многу бучно расположение. „Да не е тоа некој дансинг?“ ‒ ги прашал своите 
пријатели. Тоа била момчешка вечер, наспроти венчавка: народен обичај без кој 
венчавањето не можело да се замисли. Во еден друг дел од градот, во куќата на 
невестата, исто така, се прославувала моминската ноќ. Малку подалеку, во една 
исто така мирна улица, затекнал сосема друг настан. Пред куќата, чии прозорци 
биле сосема темни, група млади луѓе со шишиња во рацете, собрани околу еден 
голем оган изведувале чудни скокови и ги фрлале шапките во оган. Помислил дека 
тука се изведува некој ориентален ритуал. Всушност, и тоа бил свадбен обичај, 
но на денот, поточно на ноќта на венчавањето. По играта младенците се повлекле 
во замрачената куќа, во својот иден дом. Браќа, роднини и пријатели дошле пред 
куќата и чекале по затемнетите прозорци сè додека младоженецот не се појавел на 
57 Време, 5.6.1926, стр. 4.
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прозорецот и гласно не објавел дека младата била невина. Тогаш под прозорците се 
палел пламен и настанувала урнебесна веселба.58 

Нешто подоцна Стојовиќ се задржува на кафеанскиот живот. Навечер во 
центарот на градот Драгорот малку оживувал. Почнувала прошетката. Кафеанските 
маси полупразни, зарзаватчилниците уште отворени. Во девет часот се празнеле 
улиците на Битола и се чинело како цел град да изумрел. Не се чувствувал живот 
во некогашната метропола. Изморениот и гладен град се обидувал во сонот да ги 
заборави грижите. Во една турска кафеана, недалеку од градскиот саат, неколку од 
нив седеле и пушеле долгнавести лулиња. Внатре скоро неподносливо од силниот 
чад и смрдеа. Внатре имало многу луѓе. Сите седеле или се излежувале. Меѓу 
нив бил и стариот наланџија Хаџи-Јусуф. Очите угаснати, половината свиткана, а 
рацете му се треселе. „Хаџи-Јусуф, раскажувај ми!“ И раскажувал Јусуф како бил 
голем трговец, како работел со Лерин и Воден. Кажувал дека до пред пет години 
било добро. Царините го убиле Јусуф наланџијата ‒ извозник! Јусуф признавал 
дека пуши асрар и дека има засадено коноп во бавчата на својата куќа. Сите овде 
пушеле асрар. Сите тие се смешкале, а биле бледи и испиени и суви и повиени. И 
христијаните, и тие пушеле. „Каде пушат, Јусуф?“ „Дома, во кафеани, на улица.“ И 
Јусуф повеќе не зборувал. Почнал да стенка. „Сè убаво, сè добро“ ‒ одвај простенкал. 
Другите веќе заспале. Чибуците на некои им паднале под маса. Отровот го правел 
своето. И во магла од чад останала старата турска таверна позната во цела Битола. 
Заспала Битола, цврсто. Се протегнале пустите улици до периферијата покрај 
урнатините на старата џамија и ромските шатори, па сè до турските гробишта. Во 
Битола не се слушал звук од дајре и писок од флејта. Не се точело вино од Крит. 
Битола пропаднала. Од големиот град останала паланка, а од минатото итрите 
Евреи, секогаш без пари, и дегенерирани Турци.59 

Уште подоцна Харнон во „Време“ се воодушевува на затекнатата убавина 
на битолските жени и население вооопшто, но и на модерниот дух што го внеле 
офицерите и чиновниците. Свесни или несвесни, тие биле мисионери на новото 
време и дух. Нивниот начин на живот, обичаите и рационалноста во работата 
служеле како најдобар пример и поттик за мештаните да раскинуваат со старите 
методи. А битолчаните, кои биле од дамнина во допир со светот преку Солун, 
58 Време, 10.6.1926, стр. 5. Слично за битолскиот кафеански живот пишува накратко и Станислав 
Краков по две години. Тој се осврнува и на популаризирањето на битолските богатства преку 
белградскиот печат, што довело и до убиството на менувачот Данабаш. Во истиот напис се 
соопштува дека до 1923 година во Битола имало само еден приватен автомобил, а по пет години се 
сториле дури 400. Види: „Кроз Јужну Србију. Друмовима крај којих више нема комита и качака“, 
во: Време, 27.12.1928, стр. 6. Неизоставен дел од граѓанската култура на Битола бил и спортот. 
Покрај соколското друштво, треба да се одбележи фудбалскиот ентузијазам во градот, иако не беше 
пронајдено доволно материјал за обработка во посебна секција. Види: „Данашња пријатељска 
утакмица С.К. ‘Битољ’ ‒ Б.С.К.“, во: Време, 21.9.1927, стр. 6. Во Битола веќе се избирала и мис 
на градот во 1929 (Време, 23.12.1929, стр. 5) во новиот хотел „Гранд хотел Јефтиќ“ (Време, 
15.12.1929, стр. 10). За мис на Битола била избрана госпоѓица Елефтерица Паржети (веројатно 
Пржита), а за почесни дами госпоѓиците Олга Страмота и Маријанти Ставровиќ. Во 1930, пак, во 
Битола бил основан народен универзитет (Време, 22.2.1930, стр. 9), а во 1940 ја прославил својата 
десетгодишнина (Политика, 11.3.1940, стр. 7). Друга занимливост од таа година е краткиот престој 
во Битола на поранешниот архиѓакон во Пелагониската митрополија, а тогаш митрополит на Крф, 
господинот Атинагора, заради приватни работи (Време, 29.7.1930, стр. 8).
59 Време, 30.9.1934, стр. 6.
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ширум ги отвориле своите врати на новото време. Сепак, сето тоа не привлекувало 
толку внимание, колку убавите жени, познати со својата елеганција и вкус во 
облекувањето. Таму каде што се вкрстувале народите обично народот бил поубав, 
барем така се верувало. Битола давала уште еден доказ дека таквото уверување не 
било без основа. Жените биле со господски изглед, нежни, со фини црти и многу 
привлечни. Мнозинството говорело по неколку модерни јазици, а се слушале сите 
можни дијалекти на балканските јазици. Затоа, кога ќе седнел некој пред некоја 
слаткарница, јадејќи колачи, со задоволство ќе го набљудувал сновењето на убави 
девојки и жени, од кои многу туркале колички со убави деца. Така изгледале 
дамите од горниот сталеж, кој не броел повеќе од осум илјади. Ноќе градот се 
менувал во светлото на електричните ламби. Истокот се повлекувал пред Западот, 
ориенталните капи сè побрзо исчезнувале во ќор-сокаците и големите капии на 
сводовите. Останувало „Европа“ да ги покаже зажарените очи на своите жени, да 
се чуе двосмислена смеа и песна ‒ таа вешта замка за оние што не се чувствуваат 
стари. Тогаш секој странец ја доловувал пријатноста на градот и почнувал да 
мечтае како да зел поголема доза хашиш. Тогаш небото на југот било чудно со 
својата топлина, месечината и навестувањата од кои затреперувало телото. И му се 
чинело на странецот дека мигот е тука кога секоја желба може да се оствари. Затоа 
старците ја посакувале младоста, жените, богатството, а девојките да ги земе оној 
правиот, а сиромаштијата оној минимум: работата и лебот.60

А.Ѓ. во 1937 година известува за селскиот обичај на спогодување за брак 
што се извршувал во градот. Имало пазарен ден за жени за мажење на Житниот 
пазар во Битола, а купувањето и продавањето на жените било традиционален 
обичај во нејзината околина. Жените за мажење, како и секоја друга стока, се 
изведувале на плоштадот за да се постигне што повисока цена. Уште од рани 
зори навалувале селани и селанки во свечени облеки. Соборно место бил 
Житниот пазар, за разлика од Сточниот. Зурлите пиштеле, тапаните трештеле, а 
орото се виело. Одвоено машко, одвоено женско. Подредени во групи, жените за 
мажење во живописна носија стоеле како кипови и не трепкале. Кандидатите со 
родителот обиколувале и меркале. Штом некоја се залепела за око, самсарите или 
стројници стапувале во акција. Во прашање била провизија од едната и другата 
страна. Во собичката на некој ан родителите се повлекувале и спогодувањето 
започнувало. Цената се движела од 1.000 до 10.000 динари, според вредноста на 
„стоката“. Иако било криза, ова бил „артикл“ кој добро „котирал“ на битолскиот 
плоштад. Настанувало ценкање и ако работата запнела „за некое рало чевли“, 
слаткоречивоста на стројникот и дејството на ракијата порамнувале. Капарот 
се давал и веселбата почнувала. Женичките не знаеле за сето тоа. Никој не 
ги прашувал, ниту тие смееле нешто да знаат пред да се заврши работата. Во 
Мариово, тој крај зафрлен и оддалечен од културните центри, за сиромашниот 
човек женидбата претставувала еден од најтешките проблеми. Без пари во 
овој карпест крај не можело ни да се помисли на женидба. За богатиот тоа 
било најлесно. Колку била поголема откупната цена, подобра стока секогаш се 
наоѓала. Со навршувањето  17 години старешината на задругата одлучувал за 
60 Време, 27.7.1936, стр. 10. 
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женидбата. Редок бил примерот некој да премине 20 или да отслужи војска. Се 
барала девојка постара за неколку години. На задругата ѝ бил потребен работник, 
аргатин. Убавината и љубовта не играле улога. За сентименталните чувства 
не се водело сметка. Такво нешто не смеело да има, бидејќи би се прегазила 
традицијата. Ретки биле случаите на бегалки.61   

Истиот автор продолжува да пишува за виталноста, односно одумирањето 
на Битола, со зборови кои овде би можеле да послужат како заклучок на овој 
научно-популарен труд. Опустеле конаците на агите и беговите. Останале само 
скелети да говорат за некогашното господство на Турците, додека не ги урнал забот 
на времето или вредните раце на ѕидарите. Мирисните ѓул бавчи биле обраснати 
со плевел и станале гнездо на змии. Не се слушал жуборот на шадрваните, ниту 
песната на биљбиљите. Занемеле и харемите. Не се слушала песната на младите 
хануми со придружбата на дајрето, ниту играта чочек. Немало веќе селамлук, 
немало веќе аганлук. Немало веќе аги ни бегови. Битола имала преку 300 крчми 
и анови. За еден град од 33.000 жители било многу. Иако била криза, ракија се 
трошела повеќе од вино. Амбереџиите: Давковиќ, Стеријовиќ, Бакалиновиќ, 
Ника, Жупа и др. сепак работеле. Ако не течело, капело. Кога ќе паднела ноќ 
битолските улици опустувале. Рамномерниот чекор на нозете на стражарот или 
на некој задоцнет пар од Александровото брдо тапо одекнувал. Крештавиот, а 
понекогаш и милозвучен глас на некоја пејачка од „Југославија“, „Бумс“, „Океан“ 
или „Марс“ ја нарушувал уличната тишина. Беќарите, а и по некој бел вдовец 
барале утеха во песната и музиката. Поотмениот свет се задржувал навечер 
малку подолго. Обично кај Намзи. Хотелите, од кои имало и такви чиј комфор 
не отстапувал ни пред хотелите во поголемите места, чмаеле празни и чекале 
туристи. Преку летото единствена разонода за битолчаните биле тон-кината. Ги 
имало три, но ретко кога давале некој од подобрите филмови. Битола била град 
кој умира...62

Но искушенијата за Битола не престанале по балканските и Големата 
војна. На 5.11.1940 попладнето три тешки двомоторни италијански бомбардери 
испуштиле десетина бомби на воено и транспортно значајни позиции во градот, а 
по еден час направиле уште еден круг и притоа исфрлиле двојно повеќе. Загинале 
десетина луѓе, а неколкупати повеќе биле повредени. Голема била и материјалната 
штета, за чие санирање пристигнувале прилози од сите страни на Кралството 
Југославија. Само преку иницијативата на весникот „Политика“ биле собрани 
речиси два милиони динари. Подоцна инцидентот бил прогласен за грешка и така 
ликвидиран, но последиците уште се чувствувале.63 Несигурноста и стравот во 
пресрет на разгорувањето на нова светска војна опстојувале, а новинари од целиот 
свет доаѓале и престојувале во Битола заради следење на ситуацијата на грчко-
италијанскиот фронт.64 Помина и таа војна, по ослободувањето од фашистичкиот 
окупатор се градеше ново социјалистичко општество, а по неговата пропаст 
61„Пазарни дан за удаваче на житном тргу у Битољу“, во: Време, 8.7.1937, стр. 7. 
62 Време, 11.8.1937, стр. 7. 
63 Серија статии во текот на тој месец почнувајќи од 6.11.1940 во Политика и од 7.11.1940 во Време.
64 Време, 27.7.1936, стр. 10.
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и болната транзиција до ден-денес се настојува да се воспостави либерална 
демократија, иако со големи тешкотии и мали успеси. Со оглед на глобалните 
развојни текови, во меѓувреме Битола се измени значително, но останаа 
ограничувањата на нејзиниот развој што се наметнаа уште пред стотина години. 
Затоа и денес Битола продолжува да живурка и да се сеќава на одамна несреќно 
изгубените перспективи. Нејзината стагнација е очигледна, а нејзината иднина во 
најдобар случај неизвесна. Но во минатото Битола засекогаш останува жива, бујна, 
восхитувачка и инспиративна и уште долго ќе биде привлечен и неисцрпен предмет 
на интерес за науката.  
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Седмиот конгрес на ВМРО низ извештаи, писма, протоколи 
и записници 

Summary: Between the two wars, the Macedonian revolutionary movement 
experienced a period of numerous difficulties, crises, internal divisions and liquidations, 
which threatened to delay the achievement of its ultimate objective - the creation of 
an independent Macedonian state. Although IMRO was the most powerful Macedonian 
organization, after the assassination of Todor Aleksandrov, it was at the crossroads. Its 
lines were shaken by the ongoing conflict of the older generation of Ilinden fighters, 
who practiced the traditional method of guerrilla warfare, and the new members, who 
preferred the way of terrorist actions, which included assassinations and creating deeper 
bonds with the Bulgarian government. In this power struggle, the ambitious Ivan Mihajlov 
prevailed, and as a member of the Central Committee of IMRO, he strengthened his 
position, becoming the sole deciding factor of IMRO’s policy until the 7th Congress 
of IMRO. However, the 7th Congress of IMRO held in 1928, only strengthened Ivan 
Mihajlov’s position in the Central Committee and within the Macedonian revolutionary 
movement. 

Key words: IMRO, Macedonia, protocols, Congress, Macedonian issue  

Годините во меѓувоениот период биле особено бурни за македонското 
револуционерно движење. Се барале нови патишта и методи за борба, се воделе 
дискусии за карактерот на македонското прашање и за неговото решавање. Идејните 
раслојувања и поделбите предизвикувале расцеп во некои од македонските 
организации и создавање  нови, а сето тоа било придружено со непријателства 
помеѓу македонските дејци, кои довеле до тоа разликите да се решаваат по пат 
на меѓусебни ликвидации и атентати. Во шаренилото од македонски организации, 
централно место заземала автономистичката ВМРО, која во периодот од 1924 
до 1928 година поминувала низ борби за превласт, ја преиспитувала својата 
1 Д-р, вонреден професор на Институтот за историја при Филозофски факултет, УКИМ (види: http://
fzf.ukim.edu.mk/ddtest21/page/institutes/professor/nikola-zhezhov_56).
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револуционерна и политичка активност додека нејзиното раководство се наоѓало 
пред целосна смена на генерациите. Младиот Иван Михајлов2 се повеќе ги 
потиснувал во втор план подостарените Александар Протогеров3 и Георги Поп 
Христов.4 Самиот Михајлов започнал да води поинаква политика и да протежира 
нови методи и начини на борба на ВМРО, но и да ја насочува кон поцврста соработка 
со бугарската влада и воените кругови. Тоа предизвикало силни потреси внатре во 
Организацијата, кои кулминирале со убиството на Александар Протогеров во 1928 
година. Во една таква сложена ситуација започнал Седмиот конгрес на ВМРО на 
21 јули 1928 година. Зошто е толку значаен овој конгрес за ВМРО? Досега на овој 
настан најмногу се има осврнато бугарската историографија.5 Во македонската 
историографија е посветено малку внимание на овој настан од историјата на ВМРО.6 
При едно мое истражување во ЦДА во Софија успеав да дојдам до најголемиот дел 
од програмските документи од Седмиот конгрес на ВМРО кои се и предмет на ова 

2 Иван Михајлов (1896–1990), член на ЦК на ВМРО и долгогодишен учесник во македонското 
револуционерно движење. Бил роден во штипско Ново Село. Завршил гимназија во Скопје. Од 1922 
година станал личен секретар на Тодор Александров. По убиството на Александров, на Шестиот 
конгрес на ВМРО бил избран за член на ЦК. Го застапувал терористичкиот метод на борба на ВМРО 
и до расформирањето на Организацијата се наметнал како единствен авторитет во ЦК. По расцепот 
во Организацијата станал предводник на т.н. михајловистичка ВМРО, која дејствувала како посебна 
организација во македонското револуционерно движење сè до 1934 година. По забраната на ВМРО 
во 1934 година, Михајлов ја напуштил Бугарија и заминал преку Турција во западноевропските 
држави. За време на Втората светска војна соработувал со Анте Павелиќ и усташкото движење во 
Хрватска. По Втората светска војна живеел во Рим, Италија, до крајот на неговиот живот. 
3 Александар Протогеров (1867–1928), македонски деец, генерал, масон, член на ЦК на ВМРО. Бил 
роден во Охрид. Завршил Воено училиште во Софија, Бугарија. Од 1902 година станал војвода на 
чета и дејствувал во Малешевско и Петричко, а учествувал и во Горноџумајското востание на Вр-
ховниот комитет од 1902 година. Во 1911 година бил избран за резервен член на ЦК на ВМОРО. За 
време на Првата балканска војна учествувал во подготовката на борците од Македоно-одринското 
ополчение, а во Првата светска војна бил началник на Моравската воено-инспекциска област и 
директор на дирекцијата за стокови резерви на бугарската армија. Во 1915 година по убиството 
на Христо Чернопеев станал член на ЦК на ВМОРО, а по завршувањето на Првата светска војна 
учествувал во возобновувањето на организациската мрежа на ВМРО-автономистичка. Како член 
на ЦК на ВМРО со чети навлегувал во западниот и југозападниот дел на Македонија под српска 
власт од територијата на Албанија. Во јули 1928 година бил убиен од атентатори на михајлови-
стичката ВМРО во Софија. Неговите приврзаници ја создале организацијата ВМРО-протогеро-
вистичка. 
4 Георги Поп Христов (1876–1962), македонски деец, војвода, учител, член на ЦК на ВМРО. Завршил 
егзархиска гимназија во Солун. Учителствувал во Кавадарци, Битола и Прилепско. Од 1900 година се 
зачленил во МРО и станал член на Окружниот комитет на Организацијата за Битолскиот револуцио-
нерен округ. Во 1902 година бил уапсен и затворен и осуден на смрт од турската власт, а веќе следна-
та година бил амнестиран и пуштен на слобода. Зел учество како делегат на Смилевскиот конгрес 
на Битолскиот револуционерен округ на МРО. Учествувал во Илинденското востание и со својата 
чета се борел во Леринско. По востанието бил избран за делегат на окружниот Прилепски конгрес 
во 1904 година. Во поствостаничките години со својата чета ги обиколувал Леринско, Костурско 
и Битолско. Во октомври 1905 година учествувал и како делегат на општиот Рилски конгрес на 
ВМОРО. Во 1910 година бил уапсен и испратен во заточение во градот Ајдин, Мала Азија, од каде 
што побегнал во 1911 година. Во Балканските војни се вратил во Битолско и Леринско и дејствувал 
како војвода на чета. На Шестиот конгрес на ВМРО во 1925 година бил избран за член на ЦК. Во 
1931 година се пасивизирал и се оттргнал од какво било учество во македонското револуционерно 
движење. Починал во Софија, Бугарија.  
5 Костадин Палешутски, Македонското ослободително движение 1924–1934, София, 1998; Цветана 
Мичева, Програмни документи на Седмия конгрес на ВМРО (1928), зборник Конгреси и програмни 
документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт, Кюстендил, 
14-15 декември 2007, София, 2008;   
6 Зоран Тодоровски, ВМРО 1924–1934, Скопје, 1997.  
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излагање.7 Многу моменти и факти од документите на овој конгрес не се изнесени 
пред очите на научната јавност и затоа нивната обработка ќе истакне некои нови 
сознанија за дејноста на ВМРО. 

Од содржината на документите може да се заклучат неколку работи. Како 
прво, ВМРО како организација се наоѓала пред целосен пресврт во нејзиното 
дејствување. На тоа укажуваат не само протоколите, туку и записниците, 
резолуциите и неколку писма што се резултат на одлуките на Конгресот. Во 
обемниот извештај од членовите на ЦК за активноста на Организацијата во 
периодот помеѓу двата конгреса, се заклучува дека раководството на ВМРО има 
намера целосно да го напушти четничкиот метод на борба и да ги замени големите 
комитски чети со помали или вооружени групи во бројност од 3 до 5 луѓе.8 Во 
деталната анализа за судирите на четите на ВМРО со српските и грчките воено-
полициски вооружени формации, од 1925 до 1928 година, пред делегатите на 
Седмиот конгрес им се објасниле повеќе сегменти од ова прашање. Интересен 
е критичкиот пристап на раководството на Организацијата во поглед на некои 
прашања особено распространетоста на нејзината мрежа. Членовите на ЦК 
забележале дека ВМРО во изминатите три години добивала најголема поддршка 
од селанството, а помалку од македонската интелигенција во градовите и затоа се 
барала порешителна агитација. Во наредниот период раководството на ВМРО се 
стремело на проширување на комитските акции „од еден во друг територијален 
дел на Македонија“.9 Раководството на Организацијата во извештајот го истакнало 
и фактот дека четите треба да ја прошират својата револуционерна дејност не само 
во Пиринска Македонија под бугарска власт и во источниот дел на Македонија 
под српска власт, туку и во преостанатите делови на етногеографската карта на 
Македонија.10 Слабостите, според извештајот на Конгресот се должеле и на тоа што 
во последните години ослабела врската на ЦК со населението во Македонија, а дел 
од Македонците почнале да се колебаат во моќта на ВМРО. Затоа раководството 
предлагало решителна акција и ликвидација на неколку ренегати во Македонија под 
српска власт и неколкумина првенци на српската власт.11 Целта на Организацијата 

7 Дел од овие документи се објавуваат како прилог кон оваа статија.  
8 Во времето кога Тодор Александров бил член на ЦК на ВМРО, Организацијата како главен 
метод на борба го практикувала четништвото. Четите на ВМРО биле поголеми по бројност и 
поради нивната големина биле забележливи на теренот во Македонија под српска и грчка власт. 
Тоа предизвикувало вооружени судири меѓу комитските чети на Организацијата и вооружените 
формации на Кралството на СХС и Грција. Бројноста на четите претставувала тешкотија за лесно да 
ја поминуваат границата и затоа во раководството на ВМРО се размислувало да се намали нивната 
големина. Најголем поборник за четничкото дејствување бил Тодор Александров, кој многу често 
лично со свои соборци влегувал на територијата на Македонија под српска власт и агитирал низ 
селата, главно во источниот и североисточниот дел (Кратовско, Кочанско). Впрочем, и програмските 
акти на ВМРО како услов поставувале членовите на ЦК еден извесен временски период од годината 
да поминуваат во Македонија под ропство.
9 Централен државен архив Софија (ЦДА), фонд 396 К, оп.2, а.е. 5, 39.  
10 Четите на ВМРО многу ретко навлегувале во Егејска Македонија под грчка власт поради ставот на 
ЦК дека поголемите вооружени акции можат да предизвикаат репресалии врз Македонците од страна 
на грчката власт, што од своја страна би предизвикало уште поголеми етнички промени на штета 
на македонскиот етнички елемент. Затоа акциите се ограничиле на атентати врз претставници на 
грчкиот режим и напади врз жандармериски станици во поголемите градови во Егејска Македонија.
11 ЦДА, фонд 396К, оп.2, а.е.5,  39. 
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и понатаму останувала приспособена со општествените и политичките услови: 
одржување на македонското прашање и спречување на асимилацијата на 
македонското население од различните државни режими. Раководството на 
Организацијата во догледно време не планирало кревање општонародно востание 
на целата територија на Македонија затоа што условите не го дозволувале тоа. Во 
извештајот и понатаму се поддржувал четничкиот метод на борба, но приспособен 
со специфичните услови во Македонија. Податоците од извештајот на ЦК јасно 
укажувале дека и таквите мали чети кои броеле од 5 до 7 луѓе во судирите со војската и 
полицијата на Кралството на СХС и Грција претрпувале големи човечки загуби. Како 
факт кој произлегувал од извештајот било и тоа што голем проблем претставувало 
и преминувањето на границите кои биле сè подобро обезбедувани од српската и 
грчката војска. Деталниот извештај за состојбата со револуционерната борба изнел и 
многу податоци за окрузите и околиите на Организацијата. Оцените за присутноста 
на организациската структура на ВМРО во окрузите била различна, со голем степен 
на критичност и за нејзините слабости. 

Делегатите на Конгресот биле запознаени од ЦК на ВМРО дека најмногу 
акции имало во Скопскиот револуционерен округ каде што четници и атентатори 
на Организацијата извршиле ликвидација на видни претставници на српската власт, 
минирање на неколку железнички линии како и неколку поголеми вооружени судири 
во Источна Македонија. Од извештајот во кој се анализираат судирите на четите на 
ВМРО со српските вооружени формации во периодот од 1925 до 1928 година, може 
да се заклучи дека Организацијата го практикувала четничкиот метод на борба и 
покрај тоа што комитските чети имале човечки жртви, но од друга страна и сè 
потешко било да се помине незабележано на територијата на Македонија под српска 
власт, што го отежнувало овој начин на борба. Концентрацијата на комитските чети 
била најголема во североисточниот дел на Македонија. Здружените чети на ВМРО 
имале тешки судири со српската војска, жандармерија и паравоени формации во 
Штипско, Кочанско, Паленечко. Голема битка помеѓу четите на ВМРО и српските 
воено-безбедносни формации се случила на 27 јули 1926 година кај месноста Црвен 
Камен,  Паланечко. Битката траела околу 12 часа при што четите на ВМРО немале 
човечки загуби додека на српска страна имало околу 20 убиени и ранети.12 По овој 
вооружен судир владите на Кралството на СХС и Бугарија размениле дипломатски 
ноти во кои се обвинувале помеѓу себе за вмешаноста во настанот. Раководителите 
на Организацијата во извештајот пред делегатите на Конгресот оваа битка ја оцениле 
како клучна за тригодишниот период и ја прогласиле како особено мотивирачка и 
охрабрувачка „за да се измерат квалитетите на македонскиот четник“.13 Сфаќајќи 
дека четите можат да постигнат помал ефект, во периодот 1925–1928 година, 
ВМРО започнала со атентаторски методи на дејствување, што било наведено и во 
извештајот пред делегатите на Седмиот конгрес. Извештајот ги прогласил како 
успешни атентатите врз српскиот бригаден генерал Михајло Ковачевиќ во Штип во 
октомври 1927 година14 како и атентатот врз Велимир Прелиќ во Скопје во јануари 
12 Ibidem, Кочанска околия, 51/52. 
13 Ibid. 
14 На 5 октомври 1927 година од атентатори на ВМРО бил извршен атентат врз српскиот генерал 
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1928 година.15 Врз основа на извештајот, раководството на ВМРО во наредниот 
период си поставило за задача да придобие што повеќе млади луѓе да се вклучат во 
нејзините редови.16 

Важен момент во извештајот бил промената на тактиката во поглед на 
атентаторското дејствување: Организацијата си поставила задача да придобие 
кадар за атентатори преку македонските емигранти кои се враќале од Бугарија 
во Кралството на СХС. Посебно место во извештајот до делегатите на Конгресот 
имале анализите за состојбите во Македонија под различните власти на балканските 
држави. За Организацијата останувал приоритетот кон Пиринска Македонија под 
бугарска власт која била претворена во „држава во држава“ и служела како база 
за подготовка на комитските акции во другите делови на Македонија. Затоа и 
во извештајот се најавувала нова резолуција, како и на претходниот конгрес, во 
која „јасно и недвосмислено се изјаснуваше потребата од учеството на бугарска 
Македонија во борбата до самиот ден на ослободувањето и обединувањето на 
цела Македонија, а заедно со тоа се определуваа и точните насоки во кои се движи 
пројавата на ВМРО...“17 

Но, извештајот, во еден дел ја отворил и Пандорината кутија. Членовите 
на ЦК пред делегатите на Конгресот се обидувале да им објаснат зошто биле 
ликвидирани искусните војводи Иван Јанев-Брло18 и Панчо Михајлов19, едни од 
Михајло Ковачевиќ во Штип. По атентатот, двајцата терористи на Организацијата, Ипократ 
Развигоров и Илија Лилинков, побегнале во правец на планината Плачковица каде што откако биле 
опкружени од војска и жандармерија, по жестока престрелка – се самоубиле. Третиот атентатор 
Благој Кралев бил фатен и осуден на смрт со стрелање. Ликвидацијата на генерал Ковачевиќ 
значително ја влошила безбедносната ситуација во Источна Македонија каде што од страна 
на српската жандармерија, војска и летечките одреди биле извршени жестоки репресалии врз 
македонскиот народ. По атентатот, Кралството на СХС и Бугарија се нашле на раб на меѓусебна 
војна и само благодарејќи на дипломатските притисоци на големите европски сили Англија и 
Франција, воениот судир бил избегнат. 
15 По атентатот врз правниот референт Велимир Прелиќ од атентаторката на ВМРО, Мара Бунева, 
безбедносната состојба во Македонија под власта на Кралството на СХС уште повеќе се влошила. 
Српските весници и јавноста му дале голем публицитет на атентатот врз Прелиќ. Се објавувале 
статии кои пишувале за вмешаноста на Бугарија во атентатот како и за тоа дека бугарската влада 
ја потпомага ВМРО во нејзиното атентаторско дејствување во Македонија под српска власт. 
Таквата политика била во правец на тоа да се оправда претстојното воведување на диктатурата и 
прогласувањето на државата во Кралство Југославија, а сè со цел да се спречат сите сепаратистички 
тенденции на ревизионистичките организации во државата и да се прогласи постоење на една 
вештачка т.н. југословенска нација. 
16 ЦДА, фонд 396 К, оп.2, а.е.5, Дейностъ въ средата на интелигентната младежъ, 76.
17 Ibidem, Македония подъ българска властъ, 82/83.
18 Иван Јанев-Брло (1877–1925), војвода на ВМРО и учесник во македонското револуционерно 
движење. Бил роден во село Горни Балван, Штипско. Бил борец во четата на Ефрем Чучков. Од 
1907 година бил војвода на ВМОРО во Штипско и имал голем број вооружени судири со четите на 
српската пропаганда во овој дел на Македонија. По Првата светска војна ЦК на ВМРО го обвинил 
и го осудил на смртна казна за грабежи и самоволие врз локалното македонско и турско население. 
Во 1920 година му била укината смртната казна и повторно бил избран за штипски војвода на 
ВМРО. Во јануари 1923 година со својата чета учествувал во нападот на српските колонисти во 
село Кадрифаково, Светиниколско. Бил убиен по наредба на ЦК на ВМРО. 
19 Панчо Михајлов-Чавдар (1891–1925), македонски револуционер, војвода на ВМРО, поет и 
интелектуалец. Завршил Педагошко училиште во Скопје и учителствувал во градот Кочани. 
Завршил и училиште за резервни офицери во Бугарија. Во 1920 година станал член на ВМРО, а во 
1921 година бил избран за кочански околиски војвода на Организацијата. Како војвода на чета имал 
неколку жестоки судири со српската војска и жандармерија во Македонија под српска власт, од кои 
најтежок бил судирот во близина на селото Саса, Источна Македонија. Во декември 1922 година со 
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најдоверливите соработници на покојниот Тодор Александров. Повеќе од јасно 
било дека Иван Михајлов се опкружувал со нови соработници кои биле негови 
фанатични приврзаници. 

Во прилог на тоа е и составот на делегати од придружните протоколи од 
окрузите на ВМРО кои биле блиски до политиката на Михајлов: Георги В`ндев, 
Борис Бунев, Крсто Лазаров-Коњушки, Мите Опилски, Ефтим Полски, Величко 
Велјанов-Чичето, Кирил Дрангов, Јордан Ѓурков, Страхил Развигоров – сите негови 
блиски соработници. Сепак и покрај ваквиот состав, факт е дека одржувањето на 
Седмиот конгрес на ВМРО било во согласност со програмските документи на 
Организацијата, односно Статутот, Правилникот и Уставот. Присутни биле делегати 
од повеќе од половината револуционерни окрузи, и од вкупно поканети 26, дошле 
18, што е двотретинско мнозинство и е во согласност со програмските документи 
на Организацијата.20 Приврзаниците на убиениот Протогеров кои биле делегати 
на Конгресот, иако биле поканети, не дошле. И покрај тоа што на Конгресот не 
се одзвале протогеровистите, делегатите блиски до Иван Михајлов донеле такви 
мерки и одлуки да ја спречат и најмалата можност како делегат да биде предложен 
или да влезе човек од крилото на Протогеров. Така бил одбиен предлогот од 
Солунскиот револуционерен округ, близок до убиениот Протогеров како делегат на 
Конгресот да влезе Аргир Манасиев21 поради тоа што солунците предложиле седум 
наместо двајца делегати, што било спротивно со актите на Организацијата.22 Но, 
преземените активности и мерки на михајловистите само делумно ја консолидирале 
ВМРО. Проблемите останувале нерешени, а Организацијата се соочувала со тешка 
внатрешна криза. Тоа го предочувале и придружните протоколи на окрузите на 
ВМРО на кои се избирале делегати за редовниот Седми конгрес. Протоколот 
на Скопскиот револуционерен округ го задолжил идниот Централен комитет 
„да ги преземе сите неопходни мерки за намалување на паричните расходи на 
Организацијата со оглед на продолжувањето на борбата и за да не се изложи ВМРО 
на критика“.23 Воедно, делегатите од Скопскиот Округ барале во Организацијата 
повторно да се вклучат старите кадри кои се пасивизирале за да се врати угледот на 
ВМРО кај македонскиот народ. Во тој правец се барало од раководството издршката 
на нелегалните дејци да се врши во форма на некаква постојана исплата, „инаку 
останува впечатокот дека барем до извесен степен кадарот на ВМРО се поддржува 
селската милиција и чети на ВМРО учествувал во заземањето на Ќустендил од бугарската војска 
и полиција, а со цел пресметка со федералистичките чети. Ги напишал „Во земјата на солзите“ 
и политичкиот говор при заземањето на Ќустендил – „Зошто дојдовме“. Бил убиен во Софија во 
меѓусебните пресметки на Организацијата, а по наредба на ЦК на ВМРО.  
20 ЦДА, фонд 396 К, оп.2, а.е.5, Протоколъ, 7.
21 Аргир Манасиев (1873–1932), македонски револуционер, војвода на ВМРО во Гевгелиско. Бил 
роден во село Сехово, Гевгелиско. Бил учител по професија и бил на служба во Гевгелиско и 
Солунско. Во редовите на МРО се вклучил во 1894 година. Од 1901 до 1905 година бил околиски 
војвода на ВМОРО за Гевгелиско. Зел учество и во Илинденското востание. Учествувал како 
делегат на Рилскиот конгрес на ВМОРО во октомври 1905 година. За време на Балканските војни 
1912/13 година бил избран за околиски управител на Гевгелија. Бил учесник во македонското 
револуционерно движење и во периодот помеѓу двете светски војни. Починал во Горна Џумаја, 
денешен Благоевград, Бугарија. 
22 ЦДА, фонд 396К, оп.2, а.е.5, Протоколъ на предварителното заседание на VII редовенъ конгресъ 
на ВМРО държано на 21 юлий 1928 година, 11. 
23 Ibidem, Протоколъ, 12. 
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како некоја наемна армија“.24 Овие критички тонови кои доаѓале од доверливи луѓе 
на Михајлов, како Крсто Лазаров, Ефтим Полски, Мите Опилски, Кирил Дрангов, 
Јордан Ѓурков, Дончо Христов, Величко Велјанов, Владимир Куртев – делегати 
од Округот, говореле дека во Организацијата постоела сериозна загриженост за 
нејзиното понатамошно дејствување. 

Протоколите на Седмиот конгрес прикажуваат тенденција Иван Михајлов да 
се наметне како главен и одлучувачки фактор во работата на Конгресот. Михајлов 
уште на почетокот во отчетот до делегатите ги изложил неговите аргументи 
за наредбата за ликвидација на Александар Протогеров.25 Од содржината на 
протоколите јасно се констатира обидот на Иван Михајлов да ја оправда неговата 
наредба за убиството на Александар Протогеров, за што посочувал разни податоци, 
негови тези и аргументи, кои требало да дејствуваат убедливо пред присутните 
делегати. Се цитирале делови од искажувања на соработниците на генерал 
Протогеров според кои уште поодамна требало да се ликвидира тој, а се обвинувал 
и дека имал намера по убиството на Александров да ги отстрани од раководството 
на ВМРО сите негови блиски соработници, а за тоа пред делегатите на Конгресот се 
прикажувале и најразлични сведочења и искази на членови на Организацијата.26 Во 
прилог на тоа било прочитано и едно писмо од Тодор Александров до Протогеров, 
кое тој го испратил 10 дена пред убиството и тоа требало да биде крунски доказ за 
тезата на Михајлов дека ликвидацијата на Александров ја наредил токму генерал 
Протогеров. Обвинувањата на Иван Михајлов против Александар Протогеров оделе 
до тој степен, што генералот се товарел дека сака „да се продаде Организацијата на 
бугарски фактори“.27 Секако, ваквиот вешт потег на Михајлов имал за цел да создаде 
впечаток дека тој како член на ЦК се дистанцирал од бугарската државна политика 
во однос на ВМРО и македонското прашање. За ваквите тврдења, Михајлов ја 
добил поддршката од сите делегати на Конгресот кои во дискусиите го посочиле 
убиениот Протогеров како нарачател за отстранувањето на Тодор Александров. 

Важен момент од работата на Седмиот конгрес на ВМРО бил финансискиот 
отчет што од името на ЦК, Иван Михајлов го изложил пред присутните делегати. 
Според податоците од извештајот на Михајлов, касата на ВМРО во тој момент 
располагала со околу 35 милиони лева, од кои годишните расходи изнесувале околу 
20 милиони лева, а за околу 2 милиони се водела истрага каде се наоѓаат. Иван 
24 Ibid, 12. 
25 Ibid, Протоколъ N.1, заседание държано на 21 юлий 1928 година, 17. 
26 Ibid, Протоколъ N.2, заседание на 22 юлий 1928 г., 18. 
27 Ibid, Протоколъ N.3, заседание на 23 юлий 1928 г., 20; Ваквиот обид на Ванчо Михајлов да го 
обвини убиениот Александар Протогеров за приближување на ВМРО кон бугарската политика и 
влади, во суштина бил тактички и пропаганден потег, кој меѓу другото имал за цел и да привлече 
голем дел од македонските емигранти во редовите на Организацијата. Михајлов бил свесен дека 
повторното враќање кон изворните принципи на ВМРО ќе му биде од голема полза и дека ќе го 
врати изгубениот углед на македонското револуционерно движење. Од друга страна, за да се посочат 
што повеќе докази за наводното учество на Протогеров во заговорот против Тодор Александров, 
новото раководство и посебно Михајлов издале и повеќе циркуларни писма во кои се објаснувале 
причините за убиството на генералот. Овие документи имале задача да докажат дека убиството на 
Александар Протогеров е оправдано и дека ликвидацијата на харизматичниот Тодор Александров 
е одмаздена од Организацијата. На тој начин Иван Михајлов уште повеќе ја зацврстувал својата 
позиција во ЦК на ВМРО.  
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Михајлов пред делегатите истакнал дека најголемите приходи на Организацијата 
доаѓале, како што потенцирал, од Македонија под бугарска власт.28 Најмногу 
расходи на Организацијата оделе на сметка на нејзината четничка и атентаторска 
активност, додека еден дел од парите се издвојувал и за пропагандна дејност во 
странство, пред сè на американскиот континент. Протоколите на Седмиот конгрес 
ни покажуваат дека Иван Михајлов сакал да се пресмета и да ги маргинализира 
и членовите на Задграничното претставништво, инаку протогеровисти при што 
ги обвинил Георги Поп Христов и Петар Шанданов29 дека го фалсификувале 
печатот на Организацијата.30 Надмоќноста на Иван Михајлов во однос на какви 
било претенденти за неговото место во ЦК на ВМРО се покажала кога точка на 
дневен ред било гласањето за членови на Централниот комитет. Од вкупниот број 
на делегати кои гласале бил избран новиот Централен комитет на Организацијата 
во кој влегле: Иван Михајлов со 19 гласови, Иван Караџов со 18 гласови и Страхил 
Развигоров со 19 гласови.31

Доказ за тоа дека се водело големо внимание за паричните средства 
кои припаѓале на ВМРО биле упатените писма, веднаш по завршувањето на 
Конгресот, до Тодор Поп Христов, Гошо Гочев и задграничниот претставник Наум 
Томалевски32 во кои се повикувале, паричните средства што ги должат или се на 
нивно располагање, да ги вратат во организациската каса. На Наум Томалевски му 
било предочено дека треба да врати и да ги стави на располагање на новиот ЦК – 
79.246 швајцарски франци, кои се наоѓале на сметка во една банка во Швајцарија. 
Томалевски бил должен да ја врати и каматата за периодот откога парите биле 
орочени во банката.33 Овие податоци укажуваат дека ВМРО имала големи 
28 ЦДА, фонд 396К...op.cit.,, Протоколъ N.4, заседание на 24 юлий 1928 г., 23. 
29 Петар Шанданов (1895–1971), македонски револуционер, резервен член на ЦК на ВМРО. Бил 
роден во Охрид. Од најрана возраст се вклучил во редовите на ВМОРО. Во септември 1913 година 
учествувал во Македонско-албанскиот бунт против српската власт во Западна Македонија. Завршил 
Воено училиште во Софија и се борел во 11. Македонска дивизија за време на Првата светска 
војна. Во 1922 година дејствувал со чета во Битолско и Охридско користејќи ја и територијата на 
Албанија. На VI конгрес на ВМРО во 1925 година бил избран за резервен член на ЦК. По убиството 
на Александар Протогеров бил еден од раководителите на протогеровистичката ВМРО и учествувал 
во борбите против михајловистичката ВМРО. Починал во Софија, Бугарија.
30 ЦДА, фонд 396К...op.cit., Протоколъ N.5, заседание на 25 юлий 1928 г.преди обед, 25. 
31 Ibid, 26. 
32 Наум Томалевски (1882 – 1930), македонски револуционер, член на Задграничното претставништво 
на ВМРО. Бил роден во Крушево. Уште од најмлади години станал член на ВМОРО. Бил учител 
по професија. Своето образование го продолжил во странство и завршил филозофија во Лозана, 
Швајцарија. За време на Првата светска војна од бугарската власт бил назначен за околиски 
управител на Крушево. На VI конгрес на ВМРО во 1925 година бил избран за член на Задграничното 
претставништво. По убиството на Александар Протогеров во 1928 година учествувал во создавањето 
на новата организација ВМРО-протогеровистичка. Бил убиен во Софија во 1930 година од атентатор 
на михајловистичката ВМРО.  
33 ЦДА, фонд 396К, оп.2, а.е.5, До г-нъ Наумъ Томалевски-София, 36; Раководството на ВМРО 
посветувало големо внимание на финансирањето на Организацијата. Покрај редовното собирање 
членски влогови, Организацијата имала и други приходи. Од страна на ВМРО, македонското 
население во Пиринска Македонија под бугарска власт било принудено да плаќа данок во 
организациската каса од производството на тутун како најдоходовна земјоделска гранка во овој дел 
од Македонија. Од овој данок во касата на ВМРО се слевале по неколку милиони лева годишно. 
ВМРО добивала и извесна сума пари од Италија која се уплаќала на сметките во банките во Бугарија 
кои биле во сопственост на Организацијата. Исто така големи финансиски средства ВМРО собирала 
и од побогатите Евреи кои живееле во Бугарија.
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финансиски средства со кои самостојно го издржувала своето огромно членство и 
расходите за сите нејзини активности.

По изборот на ЦК во кој влегле: Иван Михајлов, Иван Караџов34 и 
Страхил Развигоров35, Конгресот врз основа на заклучоците во протоколите 
донел 5 резолуции од кои најголемо внимание заслужуваат резолуцијата според 
која Организацијата го напушта четничкиот метод на борба и се определува за 
дејствување во помали групи и по систем на атентати и втората резолуција која 
се однесува на целите и задачите на ВМРО во идниот период. Оваа резолуција 
целосно ги осудила решенијата на Букурешкиот и Нејскиот мировен договор, кои 
ја озакониле поделбата на Македонија. Резолуцијата, исто така, укажувала дека 
новонастанатата ситуација укажувала „на неопходноста од траен и праведен 
мир на Балканот и на стремежот на македонскиот народ изразен во неговите 
револуционерни борби, 35 години наназад“. Затоа „во таа своја борба за 
слобода македонскиот народ се смета солидарен со сите поробени народи - 
особено со оние коишто се борат со српската тиранија во Југославија“...36 
Врз основа на погоре кажаното, ВМРО декларирала дека ја продолжува борбата 
за автономија на Македонија. Овој документ претставува квалитативна 
пресвртница во однос на програмските определби на ВМРО и прави јасна 
дистинкција на македонското прашање од другите балкански државни и 
национални прашања. Од друга страна, сосема друго прашање е дали тоа е 
искрена политика на новото раководство на ВМРО или тактички маневар за да 
се привлечат нови млади револуционерни сили кои цврсто верувале во идејата 
за создавање независна македонска држава. 

Како и да е, Седмиот конгрес на ВМРО разрешил некои дилеми во оваа 
македонска организација. Иван Михајлов добил огромна моќ во своите раце затоа 
што Конгресот избрал ЦК во кои членувале луѓе што ја поддржувале неговата 
политика. Второ, ВМРО на Иван Михајлов ги отстранила старите револуционери-
приврзаници на Александар Протогеров кои формирале нова организација со 
истото име и тоа бил почеток на нови непријателства. Трето, програмските 
документи на Седмиот конгрес на ВМРО обелодениле една нова политика и 
поинакви формулации за карактерот на македонското прашање, но и нови методи 
на борба со што било напуштено четништвото како традиционален начин уште од 
времето на старата Организација. И четврто, протоколите на Седмиот конгрес ја 
34 Иван Караџов (1875–1934), член на ЦК на ВМРО. Завршил егзархиско образование во Солун и 
конзерваториум во Санкт Петербург, Русија. Учителствувал во Солун, Скопје и Горна Џумаја. Во 
1903 година бил затворен во Беаз Куле во Солун. Бил избран за претседател на Серскиот окружен 
комитет на ВМОРО во периодот од 1905 до 1907 година. Учествувал во Балканските војни 1912/13 
година. Бил избран за член на ЦК на ВМРО на нејзиниот VII конгрес во 1928 година.  
35 Страхил Развигоров (1897–1948), македонски деец, член на ЦК на ВМРО. Потекнувал од 
познатото штипско револуционерно семејство Развигорови и бил син на Мише Развигоров. Завршил 
гимназиско образование во Ќустендил и се запишал на Военото училиште во Софија. По Првата 
светска војна се запишал и дипломирал право на софискиот Универзитет. Во текот на неговиот 
живот работел како адвокат во Ќустендил, Софија и Скопје. Бил активен учесник во македонското 
револуционерно движење меѓу двете светски војни. На VII конгрес на ВМРО во 1928 година бил 
избран за член на Централниот комитет. Во 1946 година бил уапсен од бугарската власт. Починал во 
заточение во градот Пазарџик, Бугарија.   
36 ЦДА, фонд 396К, оп.2...op. cit., 30.
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прикажуваат ВМРО како една моќна организација, со огромни парични средства 
кои ѝ овозможувале да се наметне како најголема и највлијателна организација во 
македонското револуционерно движење.  
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Записник од конститутивната седница на VII редовен конгрес на ВМРО, 
21 јули 1928 г.
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Мерките на Кралството на СХС за овековечувањето на споменот за 
војниците паднати во Балканската и во Првата светска војна

Документите се од фондот на ДАРМ – Одделение Скопје, „Градско поглаварство 
на Општината на град Скопје – Скопје (1918–1941)“ и од фондот на ДАРМ 

„Православен епископ велешко-дебарски – Битола (1913–1920)“*

*Материјалите се издвоени од д-р Јасмина Дамјановска и д-р Ленина Жила.
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Док. бр. 1
Распис бр. 862 на Министерството за вера на Кралството на СХС во врска со 

уредувањето и одржувањето на војничките гробишта и гробови. Февруари 1920 г.
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Док. бр. 2
Пропратно писмо кон расписот бр. 862 од протопрезвитерот на Скопскиот округ 

до старешината на Соборната црква. Март 1920 г.



Македонски архивист 

182

Док. бр. 3
Информација од старешината на Соборната црква во Скопје до Општинскиот суд 
на гр. Скопје за состојбата на војничките гробишта „кај железничката станица“. 

Јуни 1920 г.
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Док. бр. 4
Пропратно писмо кон „спискови на гробови на паднати српски и сојузнички војници, 
кои се наоѓаат на гарнизонското гробиште и во неговата околина“ од старешината 
на Соборната црква во Скопје до протопрезвитерот на Скопскиот округ. Јуни 1920 г.
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Док. бр. 5
Пропратно писмо кон „списоци на гробови на паднати срп[ски] и сојузнички 

војници, кои се наоѓаат на гробиштето кај железничката станица“ од старешината 
на Соборната црква во Скопје до протопрезвитерот на Скопскиот округ. 

Јуни 1920 г.
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Док. бр. 6
Писмо од Духовниот суд на Скопската митрополија со наредба до парохиските 

свештеници и црковните општини да достават извештаи за војничките гробови и 
гробишта со упатство за изработка на извештај. Март 1921 г.



Македонски архивист 

186



Македонски архивист 

187

Док. бр. 7
Списоци и преписи на списоците на паднати војници од 1912 г. до 1919 г.*

* Датумите и местата на изработувањето на документите не можат да се утврдат.
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Док. бр. 8
Списоци на војници погребани на грчките и на германските гробишта*

* Датумот и местото на изработувањето на документот не можат да се утврдат.
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Док. бр. 9
„Список на француски војници погребани кај касарната во гр. Прилеп“. 

Јуни 1920 г.
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ПУБЛИКАЦИИ НА ДАРМ 
(список на објавени трудови ‒ декември 2017 ‒ јуни 2018 г.)

I. Зборници и книги

1. Зборникот „Турско-југословенско централно опиумско биро (1931 ‒ 1941)“, во 
редакција на д-р Вера Гошева;

2. Зборникот „Доверливи извештаи на Тајната служба на Генералштабот на 
Војската на Кралството СХС ‒ Југославија за Косовскиот комитет (1924 ‒ 1941)“, 
во редакција на д-р Музафер Бислими;

3. Пописниот дефтер „Зајас (1842 ‒ 1843) ‒ Пописен дефтер“, во редакција 
на д-р Музафер Бислими;

4. Зборникот „Македонската еврејска верска општина во Скопје (1944 ‒ 
1946)“, во редакција на д-р Александар Манoјловски;

5. Публикацијата „Весникот Македонија“ (1905 ‒ 1906)“, во редакција на 
д-р Драги Ѓоргиев;

6. Книга 9, дел 2 од едицијата „Турски документи за историјата на Македонија – 
Пописи од XIX век“, во редакција на д-р Драги Ѓоргиев; 

7. Втората книга од проектот „Архив на Јосип Броз-Тито/Документи за 
Македонија (1954 ‒ 1969)“, во редакција на д-р Новица Велјановски;

8. Книгата „Административно-територијалната поделба на Полошкиот 
Регион и органите на власт низ архивските фондови (1944 ‒ 2004)“, м-р Младен 
Матовски;
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9. Првиот том од зборникот „Романски дипломатски документи (1880 ‒ 
1900)“, во редакција на Благој Зашов.

II. Монографии 

10. Монографијата „Панчо Михајлов-Чавдар“ од едицијата Македонски 
дејци, во редакција на д-р Никола Жежов;

11. Монографијата „Димитар Влахов“ од едицијата Македонски дејци, во 
редакција на д-р Виолета Ачкоска.

III. Списание

12. „Македонски архивист“, год. XXII, бр. 22
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ХРОНИКА НА НАСТАНИ

Посети и настани во периодот јануари-јуни 2018 година
1. Во периодот од 14 до 16 март 2018 година, во Трогир се одржа меѓународната 

конференција „IV Денови на ИКАРУС во Хрватска“, на тема: Европски архивски 
пејзаж: Посегнување по нови хоризонти, во која учествуваше и делегација од 
Државниот архив на Република Македонија, заедно со директорот, г. Кирил Петров.

2. На 17 март 2018 година, делегација од Државниот архив на Република 
Македонија, предводена од директорот, г. Кирил Петров, го посети Историскиот 
архив во Котор.

3. Од 6 до 8 април 2018 година во својство на координатор за Македонија 
на меѓународната конференција по повод 550 години од смртта на Ѓерѓ Кастриоти 
Скендербег, заменик-директорот на Државниот архив на Република Македонија, 
проф. д-р Музафер Бислими, ја посети Академијата за албанолошки студии во 
Тирана.

4. На 10 април 2018 година, г. Кирил Петров, директор на Државниот 
архив на Република Македонија, го посети Архивот на Република Словенија во 
Љубљана и учествуваше на состанок за прашањата за сукцесија на поранешна СФР 
Југославија и на меѓународна конференција „Технички и стручни проблеми при 
традиционалното и електронското архивирање“, одржани во Раденци.

5. На 13 и 26 април 2018 година група студенти и ученици од Државниот 
универзитет во Тетово и СГСУ гимназија „Зеф Љуш Марку“ ‒ Скопје го посетија 
Државниот архив на Република Македонија. 

6. На 19-20 април 2018 година делегација од Државниот архив на Република 
Македонија, предводена од директорот, г. Кирил Петров, го посети Архивот 
на Република Српска по повод 65-годишнината од постоењето на Архивот на 
Република Српска (1953 ‒ 2018).

7. На 26 април 2018 година Државниот архив на Република Македонија беше 
посетен од Владимир Сергеевич Угаров, заменик-директор на Домот на руската 
емиграција „Александар Солженицин“ од Москва, Руска Федерација.

8. Во периодот од 6 до 11 мај 2018 година, д-р Музафер Бислими, заменик-
директор на Државниот архив на Република Македонија, и д-р Аднан Шериф, 
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помошник-раководител на Секторот за средување и обработка на архивски 
материјал, реализираа научно-истражувачка работа во Османлискиот архив во 
Истанбул, Република Турција.

9. На 14 мај 2018 година делегација од Државниот архив на Република 
Македонија, предводена од директорот, г. Кирил Петров, и д-р Музафер Бислими, 
заменик-директор, оствари работна посета на Државната агенција на архивите на 
Косово, каде што се потпиша договор за соработка меѓу двете архивски институции.

10. Од 7 до 18 мај 2018 година претставници од Државниот архив на 
Република Македонија реализираа научно-истражувачка работа во Одделението 
за административна и архивска работа (Дипломатски архив) при Генералниот 
секретаријат на Министерството за надворешни работи на Република Србија. 

11. На 5 јуни 2018 година, директорот на Државниот архив на Република 
Македонија, г. Кирил Петров, на покана на Државната агенција „Архиви“ на Република 
Бугарија учествуваше на 37. конференција на Европскиот одбор на националните 
архивисти, која се одржа во Конференцискиот центар „Бојана“ во Софија.

12. Од 13 и 14 јуни 2018 година директорот на Државниот архив на Република 
Македонија, г. Кирил Петров, на покана на Историскиот архив во Пожаревац од 
Република Србија, учествуваше на меѓународна конференција на тема „Архивите 
во третиот милениум ‒ вечни извори за историјата“.

Обуки за канцелариско и архивско работење
1. Од 7 до 9 мај 2018 година, во Охрид, во рамките на проектот на USAID за 

модернизација на инспекциските служби во Република Македонија, беше организирана 
обука за зајакнување на капацитетите за документирање на инспекциската постапка во 
Државниот инспекторат за труд.

2. Во рамките на својата кампања за бесплатни обуки за канцелариско и архивско 
работење на државните органи и јавните институции во Република Македонија, 
Државниот архив на РМ реализираше обука за вработените во Агенцијата за 
администрација. 
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