
 ВАНЧЕ СТОЈЧЕВ, АВТОР НА КНИГАТА       

44  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 533 / 17.9.2004

Разговорот го водеше: 
Милева ЛАЗОВА

ТРИ  МАКЕДОНСКИ   

Господине Стој-
чев, Вие сте автор на 
книгата “Воена исто-
рија на Македонија”, 
овој пат преведена 
на англиски јазик. 
Обј аснете ни каква 

наука всушност е воената 
историја?

СТОЈЧЕВ: Воената исто-
рија е специфична наука, 
која има свој предмет, метод 
на истражување, сопствена 
терминологија и теорија. 
Пре   дмет на македонската во-
ена историја е изучувањето 
на сите воени настани кои се 
случувале на македонската 
етничка територија и на дру-
гите територии на коишто 
Македонците учествувале во 
ослободителните борби на 
соседните или подалечните 
народи. Методот на воената 
историја е познатиот исто-
риско-компаративен, со кој 
се изучуваат настаните и се 
извлекуваат поуки и искуства 
со кои се создаваат совре-
мената македонска армија и 
вештина. Терминологијата 
на воената историја, главно, 
е земена од терминологијата 
на воените науки, но при-
сутна е и терминологијата на 
националната историја. Тео-
ри јата на македонската вое-
на историја, како основен 
извор за изучување, пре т-

Познато е дека во соседните истории нај често се негира македонската 
историја. Тоа беше повод и причина оваа книга да се преведе на 
англиски јазик и на тој на чин таа да й  се стави на располагање на 
широката светска јавност, за да може да се запознае со 
вистинската историја на македонскиот народ.

ставува збир на сите запи ша-
н и документи, без разлика 
да ли тие се наоѓаат во архи-
вите или, пак, се објавени во 
литературата. Со ова сосема 
се поклопува методолошкото 
поимање на поимот воена 
историја како наука. 

Зошто воена историја во 
Македонија?

СТОЈЧЕВ: Ние три пати 
сме формирале држава, која 
циклички траела во текот на 
нашиот 28-вековен период 
на опстојување. Така, во анти-
чкиот период, македонската 
држава траела сè до 148 го ди-
на пр.н.е. Потоа, таа држава 
била под власт на Римската 
империја, по неа доаѓа Виза-
нтија, време кога царот Саму-
ил ја формирал македонската 
средновековна држава. По 
нејзиното пропаѓање во 
1018 година повторно наста-
нал еден период кој траел 
1000 години, во кој Маке-
донија не е држава, сè до 
1944 година на Првото засе-
дание на АСНОМ, кога по 
трет пат е формирана маке-
донска држава. Значи, во 28-
вековниот историски период 
на македонскиот народ, три 
пати сме имале држави со 
многу кратко траење, но на-
шата воена историја продо-
лжува во континуитет. Маке-
донска војска се формирала 
и во туѓи држави, биле со-
здавани и македонски воени 

формации, македонски чети 
кои се бореле за слободата 
на туѓи народи, под претпо-

ставка дека тие ќе учеству-
ваат во ослободувањето на 
македонскиот народ. Така, 
на пример, веднаш по Кар-
пошовото востание, при гол-
е мата преселба, многу Маке -
донци заминале за Австрија-
денешна Војво ди на, а десе-
тина години под оцна тие 
повторно, со договор меѓу 
двете царици Елизабета Пе-
тровна и Марија Терезија, се 
префрлиле во Украина и та-
му бил формиран маке до-
нски полк. Значи, нема маке-
донска држава, но постои 
македонска воена форма-
ција, а според националноста 
тие се определиле како Маке-
донци. Потоа, во Првото 

српско востание во 1804 
година, во Грчкото востание 
- 1821 година, во Бугарското 
востание - 1876 година уче-
ствувале македонски чети, 
односно воени формации 
кои го ностат името - атри-
бутот македонски. Ете, тоа се 
при чините зашто треба да се 
изучува македонската воена 
историја.

Но, зошто книгата е пре-
ве дена на англиски јазик?

СТОЈЧЕВ: Познато ни е 
дека во соседните истории 
најчесто се негира македо н-
ската историја. Тоа беше 
повод и причина оваа книга 
да се преведе на англиски 
јазик и на тој начин таа да й 
се стави на располагање на 
широката светска јавност за 
да се запознае со вистинската 
историја на македонскиот 
народ. Исто така, моја еди-
нствена цел и желба е со 
оваа книга еднаш засекогаш 
да се исфрли кратенката 
БЈРМ.

ÈÍÒÅÐÂJÓ
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  ДРЖАВИ ЗА 28 ВЕКА
Пред неколку години ја 

напишавте истоимената кни-
га на македонски јазик. Дали 
постои некаква разлика меѓу 
македонската и англиската 
верзија?

СТОЈЧЕВ: Во поранешната 
ЈНА, каде што предметот во-
ена историја беше еден од 
носечките, македонската во-
ена историја се изучуваше 
само четири часа и тоа два 
часа му се посветуваа на Или-
нденското востание, а дру-
гите два на Втората светска 
војна. Со осамостојувањето 
на Македонија и со форми-
рањето на Воената академија 
се создадоа можности да се 
изучува македон                 ската 
воена историја и да се 
пишува за неа. Се зафатив со 
оваа за дача и по 20 години 
истра жувања и 5 години 
конкретна работа на 
техничката израб о тка на 
воената историја, во 2000 
година ја објавив кни гата 
“Воена историја на Маке-
донија” на македонски јазик. 
Веднаш се забележа потре-
бата таа да се објави и на 
англиски јазик, чие издание 
е дополнето и изменето. Во 
неа има голем број нови гео-
графски карти, кои потекну-
ваат од античкиот и од сре-
дно вековниот период и не-
кои специфични карти од 
поново време, на коишто се 
докажува етничката терито-
рија на Македонија од вре-
мето на Филип II Македонски 
сè до 10 август 1913 година, 
кога по Балканските војни 
таа е распарчена. Тоа е речи-
си 28-вековен период на 
постоење на етничка Маке-
донија, кога името Маке до-
нија опстојува, постојано се 

употребува, без оглед која 
империја владее. Сакам овие 
карти да бидат како најсилен 
столб, како оружје со кое  ќе 
можеме и треба да го брани-
ме и името и потеклото на 
македонскиот народ.  

Спомнувате богата не-
објавена архивска доку мен-
тација за војните. Од кој пе-
риод датираат и зошто досе-
га тие не се објавени?

СТОЈЧЕВ: Главно е кори-
стена необјавена архивска 
документација. Познато ви е 
дека до распаѓањето на Сове-
тскиот сојуз и до собору-
вањето на Берлинскиот ѕид 
архивите од источните држа-
ви беа од затворен тип, а ние 
припаѓавме на една кому-
нистичка држава каде што, 
исто така, не се даваа можно-
сти за истражување во запа д-
ните архиви. По осамо стој-
увањето на Македонија се 
создадоа можности да се 
истражува нејзината воена 
историја, така што користев 
документи и од архивите во 
Анкара, Софија, Белград и во 
Франција.  

 

Каков и колкав е придо-
несот на оваа книга во збога-
тувањето на македонската 
воена историја?

СТОЈЧЕВ: Спомнав дека 
еден од условите за опсто ју-
вање на воената историја 
како посебна наука е созда-
вањето воена теорија, која 
се создава со изучување на 
разни документи, кои наста-
нувале или се пишувале во 
време на воените настани 
или непосредно по нив. Тежи-

штето на оваа книга го 
претставува XIX и XX век, со 
оглед на тоа дека токму за 
овој период има најголема 
амнезија во архивската доку-
ментација. Книгата е осо бено 
значајна по тоа што не ја 
изучува само историјата на 
битките, на востанијата и на 
војните, туку во неа се 
содржани и други аспекти на 
воената, на дипломатската и 
на политичката историја. По-
крај воените настани тука се 
изучуваат и односите на со-
седните народи, на големите 
сили кон македонското пра-
ша ње и неговата актуелност 
и присутност на  меѓунаро-
дни те конференции. Се изу-
чуваат економската, полити-
чката, социјалната состојба 
на македонскиот народ во 
Византиската империја,  во 
Ос ман лиската, во време на 
Ба  лканските војни и односот 
на македонскиот народ кон 
слободата, кон демократијата 
во Македонија. Значи, имаме 
едно комплетно дело кое, 
пред сè,  ја содржи воената 
историја но, исто така, ги 

разработува и органи заци-
јата на војската, составот, 
нејзиното создавање, созда-
ва њето на таа држава, место-
то и улогата на војската во 
неа, односот на државата 
кон војската, односот на вој-
ската кон народот и обр а т-
но.

Кои се придобивките на 
македонската воена практи-
ка во современата македо н-
ска армија?

СТОЈЧЕВ: Прво кои се 
придобивките од македон-
ската воена теорија за вое-
ната практика. Имено, ако 
сакаме да градиме иднина 
треба да се осврнеме кон 
нашите традиции и искуства. 
Никој никому не може одна-
двор да му ја донесе сло-
бодата, ниту да му органи-
зира држава. Народот мора 
да ја создава со сопствени 
сили. Една од основните 
придобивки е таа што уште 
во времето на Илинденското 
востание Гоце Делчев иста-

БИТКАТА КАЈ ХЕРОНЕЈА
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кнал дека слободата е скапа 
работа и дека македонскиот 
народ ќе треба сам да се 
избори за таа слобода, но за 
да дојде до неа народот ќе 
треба да има и соседи со кои 
заедно ќе учествува во осло-
бодителните движења. Така, 
Кузман Јосифовски Питу, во 
1942 година ги повикал сите 
кои не биле членови на Кому-
нистичката партија, но имале 
авторитет меѓу народот, да 
се вклучат во националноос
лободителната и антифа ши-
стичката војна и на тој начин 
да го привлечат народот за и 
тој да вклучи во борбата. 
Токму овие придобивки од 
времето на Гоце Делчев и  на 
Кузман Јосифовски Питу 
претставуваат силен придо-
нес во изградбата на совре-
мената македонска војска. 
Имаме случај кога народот 
сам го избира својот лидер. 
За време на Разловечкото 
востание, Димитар Попѓо-
рѓиев Беровски го продал 
имотот за да купи оружје за 
борба. Токму со овој гест тој 
ја здобил довербата на наро-
дот, така што на неговиот 
повик веднаш се јавиле 
5000-6000 борци. И за време 
на Кресненското востание, 
повторно на повик на Беро в-
ски, кој влијаел исклу чи-
телно со својот авторитет, за 
кратко време во него се 
вклучиле повеќе од 15.000 
востаници. Паралено со ова, 
во 1941/42 година се појавил 
Покраински комитет на КПЈ 
за Македонија, во кој со 
оглед на предзнакот југо-
словенска партија, маке дон-
скиот народ немал многу 
доверба па затоа и не се вклу-
чувал во организацијата. Ду-
ри во 1943 година, кога 
Кузман Јосифовски Питу ги 
повикал патриотите Ченто, 
Кирил Петрушев, Панко Бра-
шнаров, кои со својот авто-
ритет влијаеле кај насе ле-
нието и Македонците масо-
вно при стапиле кон НОБ. 
Сите овие придобивки се за-

бележани и претставуваат 
незао би колен дел од маке-
донската исто рија, а можат 
да бидат и поу ка за созда-
вањето на совре мената ма-
ке донска армија. 

Специјално внимание 

му посветувате на Ајду т-
ското движење. Зошто?

СТОЈЧЕВ: Во услови кога 
Османлиската империја би-
ла многу силна, кога ре волу -
ционерните движења од За-
пад тешко навлегувале до 
централниот дел од Осма н-
лиската империја, односно 
до Македонија, кога не по-
стоела македонска рево лу-
ционерна организација се 
пој авило Ајдутското дви же-
ње. Тоа не било арамиско 
дви жење, како што се толку-

вало по турската термин-
ологија. Ајдутското движе ње 
претставува една форма на 
полувоено движење и има 
особено значење за со зда-
вањето на македонската рев-
о луционерна органи за ција. 
Тоа има воени фор мации - 
ајдутски чети кои се здру-

жуваат и создаваат во стан и-
чки чети, каде што владее 
хиерархија. На врвот е вода-
чот наречен ара м баша, кој се 
избира според заслу гите. Во 
тој формациски состав по-
стои барјактар, кој носи 
знаме, курири, јатаци и има 
програма за одржување вр-
ски со насе лението. Тоа е 
широка лепеза на про гра-
мски документи во кои се 
дефи нира кој човек во кое 
време со кого ќе стапи во 
врска. Ајдутските чети се пре-
тходница на современите во-

е ни фо рмации. 

Колку воената стратегија 
која ја применувал Алек са н-
дар III Македонски во бит-
ките би й  користела на совре-
ме н ата армија?

СТОЈЧЕВ: Искуствата и 
поуките од македонската во-
ена историја мораме да ги 
изу  чуваме, особено маке дон-
ските воени лица. При изу-
чувањето мора предвид да 
се земат и условите во кои 
тие се одвивале. Така, техни-
ката и начинот на војување 
се разликуваат, меѓутоа исти 
се принципите во кои се вој у-
вало тогаш и денес. Тоа се 
дисциплина, брзина, одгово-
р ност, еластичност, содеј-
ство. Овие принципи се исти 
и во античкото време и де-
нес. Согледувајќи ја страте-
гиј  ата на Александар Маке-
донски, а имајќи го предвид 
неговиот гениј во водењето 
вооружани дејства, ќе иста-
кнам што е најкара кте ри-
стично. На пример, во битка-
та кај Ис, Александар ја ра-
спо редил својата фаланга, 
која броела околу 40.000 
војска покрај реката Пинар. 
Од друга страна, се распо-
редиле силите на Дариј, кој 
имал околу 200.000 војска. 
Класичната борба на маке-
донската фалага со учество 
на  коњаницата и со содеј-
ството на лесната коњаница 
и пешадија и со оглед на при-
мената на принципите брзи-
на, упорност, воена вештина, 
Александар успеал да ја 
победи помногубројната не-
пр и јателска војска. Во сле-
дната битка кај Гавгамела, 
кога Александар го согледал 
борбениот распоред на Да-
риј, забележал радикална 
промена во него. Дариј имал 
помногубројна војска од пре-
тходната битка. Во првиот 
борбен ред имало слонови, а 
покрај нив се наоѓале ко-
њски запреги на чиишто 

 ВАНЧЕ СТОЈЧЕВ, АВТОР НА КНИГАТА       

ÈÍÒÅÐÂJÓ

МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА
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оски имало долги сечила. За 
Александар ова било непо з-
нато, но со својата гениј-
алност тој сосема ја сменил 
стратегијата, па во прв план 
ги поставил лесните стрелци 
и пешадијата, со задача да 
стрелаат во животните. Тоа 
придонело Даријевата вој-
ска да биде самопоразена. 
Од ова може да се сфати дека 
Александар бил генијален 
ум за поставување и доне-
сување стратегиски одлуки. 
Тука ќе направем една спо-
редба. Во 2001 година има в-
ме воен конфликт. Нашите 
стратези за случајот Кар па-
лак рекоа дека биле изне-
надени. А Александар, за 8 го-
дини поминал 18.500 кило-
метри од Македонија кон 
Индија, и не доживеал ниту 
едно изненадување. Значи, 
добро организирана логи-
стика, обезбедување, разу-
знавачка служба, соодветно 
поставување на задачите, до-
несување навремена одлука, 
а зад него 15.000 километри. 
А за Карпалак - слаба органи-
зација и на 18 километар од 
Скопје изненадување. Ете, 
тоа е знак дека македонската 
воена историја не била до-
бро прочитана и проучена.

Да се вратиме на поно-
вата историја. Каква е повр-
заноста на македонската вој-
ска и АСНОМ?

СТОЈЧЕВ: Поврзаноста на 
АСНОМ и на македонската 
војска и на конституирањето 
на македонската државност 
е во непосредна дијале кти-
чка врска. Имено, за да се 
создаде држава неопходна е 
политичка организација за 
да се создаде воена сила. 
Политичката организација, 
одно сно комунистичката па-
ртија, се појавува како поли-
тичка сила, а партизанските 
одреди, бригадите, бата лјо-
ните, дивизиите се поја ву-
ваат како воена сила, која сè 

до одржувањето на АСНОМ 
била во функција на поли-
тичката организација. Меѓу-
тоа, со конституирањето на 
АСНОМ како македонска 
држава, македонската војска 
станува дел од системот на 
државата. На 2 август маке-
донската држава се јавува 
како држава во борба против 
друга држава, која извршила 
агресија врз Македонија. Ма-
кедонија веќе не се појавува 
како анектирана територија, 
како западна бугарска или 
како јужна српска бановина, 
туку се поставува како држа-
ва која војува против држави, 
држава која е меѓународно 
призната и чија војска има 
рамноправен статус во ра-
мките на антихитлеровската 
коалиција.

На Македонија како да й  
е судбоносен месецот август. 
Многу црни настани се слу-
чуваат токму во него. Дали се 
согласувате со оваа кон ста-
тација? 

СТОЈЧЕВ: Дваесетио су м-
ве ковната историја на маке-
донскиот народ судбински е 
поврзана со месецот август. 
Овој месец, главно, е зло-
кобен за Македонија. На 2 
август 338 година Филип II ги 
победил обединетите грчки 
сили. На 2 август Александар 
Македонски прв пат застанал 
на чело на македонската 
коњаница и учествувал во 
битката кај Херонеја. Тој не 
само што учествувал, туку 
дал и радикален пресврт во 
неа, негова најголема заслуга 
е што македонската војска 
победила и со што Филип 
станал хегемон над грчките 
градови-полиси. Второ, мно-
гу значајно е тоа што во 1014 
година на 29 јули се случила 
Беласичката битка, кога биле 
ослепени 14.000-15.000 маке-
донските војници. Ослепу-
вањето почнало на 1 август и 
траело неколку дена. Во 

август, како мошне трагичен 
настан е Илинденското во-
стание, кое иако има пози-
тивни карактеристики и до-
стигнувања во македонската 
историја, сепак е задушено 
во крв. Потоа, на 10 август 
1913 година е склучен Буку-
решкиот мировен договор, 
со кој  македонската тери-
торија е распарчена. Во 1914 
година, во Крагуевац непо-
средно пред битката кај Цер, 
стрелани се стотици Маке-
донци кои не сакале да ја 
примат српската кралска 
заклетва. Единствена светла 
точка во тој црн месец е 2 
август 1944 година, кога се 
одржа Првото заседание на 
АСНОМ при што се удрени 
темелите на македонската 
современа држава. И, за жал, 
на 13 август беше потпишан 
Рамковниот договор... 

Лично Вие, како воено 
лице, која битка или војна би 
ја издвоиле како настан кој 
Ви оставил впечаток, одно-
сно Ве импресионирал?

СТОЈЧЕВ: Со најголемо 
задоволство честопати ја 

спомнувам битката кај Гав-
гамела, која е генијално изве-
дена. Во историјата на изу-
чувањето на битките не сум 
сретнал некој друг вој ско-
водец, со помала војска, на 
итар начин да успее да по-
беди многу поголема вој ска. 
Покрај оваа битка осо бено 
карактеристично е Маке-
донско-кресненското воста-
ние, кога е донесен пра ви л-
ник во кој се регулира со з  да-
вањето македонска вој ска. 
Исто така, мошне уба во стра-
тегиски воено издр жано е из-
ра ботена одбраната на Кру-
шево во 1903 година. На крај, 
импресиониран сум од Фев-
ру арскиот поход и од Проле-
тната офанзива. 

Дали сметате дека треба 
да се изучува македонската 
воена историја?

СТОЈЧЕВ: Воената исто-
рија е наука која нема крај и 
не може да биде завршена. 
Оваа книга ја сметам како по-
четок во изучувањето на мак-
е  до нска та воена исто рија не 
само како целина, туку и за 
секој сегмент од неа. 

“ВОЕНА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА”
Книгата е составена од два дела. Првиот дел е те к-

стуален, а вториот се воени карти. Во првиот има 12 
глави, од кои две му се посветени на античкиот период, 
две на средновековна Македонија, а 8 глави се за пе-
риодот на создавањето на Османлиската империја на 
македонските простори, сè до 1948 година, кога зав р-
шува Граѓанската војна во Грција. Првиот дел е 
збогатен и со индекси на лични имиња, околу 2170 и 
1850  географски поими. Тоа значи дека воената исто-
рија на Македонија се одвивала речиси на секој дел од 
територијата на Македонија и дека на неа војувале 
речиси сите соседни држави, дури и војските на голе-
мите сили. Исто така, има и речник на помалку познати 
поими од воената терминологија, како и турцизми.

      “ВОЕНА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
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