
1

Генерациска порака

Окно, специјално издание по повод 11 октомври 2011

Ние живите учесници во Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија 1941 – 1945 
година прославувајќи ја 70 годишнината од 11. Октомври 1941 година кога започна Народното востание против 
фашистичкиот окупатор и Денот на борецот ја обнародуваме оваа

ГЕНЕРАЦИСКА ПОРАКА

Пораката ја до не су ва ме на ово го
диш ни от наш све чен со бир со пре
крас на та сим бо ли ка „Сред ба на 
ге не ра ци и те”, по све те на на најз на
чај ни от ден од по но ва та исто ри ја на 
ма ке дон ски от на род и на при пад ни
ци те на дру ги те ет нич ки за ед ни ци во 
Ма ке до ни ја.

Но сеј ќи ја во сво е то чо веч ко би тие 
таа, епо хал на, единс тве на по бед
нич ка и др жа во твор на вој на во Ма
ке до ни ја. Од на ше име и од на ши от 
пи е тет кон за ве тот на бор ци те, кои 
ги по ло жи ја сво и те жи во ти на ол
та рот на та тко ви на та или по чи наа 
и дла бо ко по чи ту вај ќи го нив но то и 
на ше за ед нич ко де ло со кое се из во
ју ва сло бо да та и се соз да де др жа ва
та Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, велиме:

1. ДА СЕ ЗНАЕ И ПАМЕТИ:

Во таа пре суд на и ре ша вач ка 1941 
го ди на ко га ма ке дон ски от на род се 
нај де под су ро ва та фа ши стич ка оку
па ци ја, ко га се за ка ну ва ше це лос но 
не го во раз не би ту ва ње и де на ци о на
ли зи ра ње, не го ви те нај про гре сив
ни си ли ја имаа таа ре ши тел ност и 
хра брост да се опре де лат на ви стин
ска та стра на – свет ска та Ан ти фа ши
стич ка ко а ли ци ја во же сто ка та вој на 
про тив мрач ни от фа ши зам и без оч
ни от оку па тор. Исто вре ме но, имав ме 
доб лест и ви зи о нерс тво, при фа ќај ќи 
го ама не тот од прет ход ни те ге не ра
ции за нов и по бе до но сен Илин ден, 
да ја пре тво ри ме таа бор ба во На
род но ос ло бо ди тел на и др жа во твор
на. И тоа и за ма ке дон ски от на род 
и за си те на ро ди што со не го ја де
леа за ед нич ка та суд би на. Со та ква

та пла тфор ма во са ми от по че ток се 
обез бе ди цвр сто на ци о нал но единс
тво ка ко ос но вен ус лов за по бе да та 
и оне воз мо жи фор ми ра ње на ка кви 
би ло по ре ле вант ни по ли тич ки и во
е ни ко ла бо ра ци о на ли стич ки си ли 
кои би го скрш на ле па тот на на ша
та во о ру же на бор ба кон не кои дру ги 
не ма ке дон ски опре дел би и це ли. 

2. ДА СЕ ЗАПРЕ РЕВИЗИЈАТА 
НА НОАВМ 

Ние бор ци те не при фа ќа ме: зо што 
во овие две де це нии на су ве ре на и 
са мо стој на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
упор но и си сте мат ски, не са мо од 
по е дин ци, ту ку и од ре ле вант ни по
ли тич ки пар тии и учес ни ци во вла
ста, се ома ло ва жу ва ат, искри ву ва ат 
и не ги ра ат исто ри ски те ре зул та ти, 
на ста ни, лич но сти, вред но сти и при
до би вки на таа бор ба и се сквер на
ват нив ни те спо ме нич ни обе леж ја. 
При тоа исто ри ска та ви сти на е фр ле
на под но зе и се га зи и пред очи те на 
оние кои ја из бо ри ле, а кои де не ска 
се ома ло мо ште ни и од го ди ни те и 
од на сил но то ата ку ва ње врз нив на
та ор га ни за ци ја – Со ју зот на бор ци
те, ко ја со гра ѓа ни те ан ти фа ши сти и 
про дол жу ва чи се за ла га да го одр жи 
пи е те тот кон тие по бе до нос ни стра
ни ци на ма ке дон ска та исто ри ја. 

Точ но е де ка Ко му ни стич ка та пар ти ја 
на Ма ке до ни ја, во рам ки те на Ко му
ни стич ка та пар ти ја на Ју гос ла ви ја, 
пред во де на од Јо сип Броз Ти то, ко ја 
пр ва го при фа ти по сто е ње то на ма
ке дон ски от иден ти тет во Ју гос ла ви ја 
и во сво ја та про гра ма ја вне се бор
ба та за на ци о нал на сло бо да и рам
но прав ност на ју гос ло вен ски те на
ро ди, вклу чу вај ќи го и ма ке дон ски от 
на род, го под го тву ва ше, го ор га ни
зи ра ше и пред во де ше во о ру же но то 
во ста ние на Ма ке до ни ја, за тоа што 
таа бе ше единс тве на та по ли тич ка 
си ла ко ја оста на со на ро дот. Дру ги те 
на вед наа гла ва, ста наа слу ги на оку
па то рот или се се ти ја за ма ке дон ска
та сло бо да и др жав ност отка ко тие 
беа из бо ре ни. Но исто ри ски факт е 
де ка таа бор ба ста на На род но ос
ло бо ди тел на, то гаш ко га на ро дот 
ја при фа ти и ја на пра ви сво ја бор
ба – за на ци о нал на сло бо да и сво ја 
др жа ва . Та ка се пе е ше и се ги не ше 
од са ми от по че ток. Таа бор ба бе ше 
и за ед нич ка со ан ти фа ши стич ка та 
ко а ли ци ја и со дру ги те по ро бе ни на
ро ди на Ју гос ла ви ја, во кои нај дов ме 
ви стин ски со јуз ни ци што го приз на

ва ат на ши от на ци о на лен иден ти тет 
и пра во то на са мо о пре де лу ва ње и 
за тоа ја при фа тив ме ре ал на та шан са 
за оп ста нок на ма ке дон ска та др жа
ва, ка ко рам но пра вен др жа во пра вен 
суб јект во за ед нич ка та фе де ра тив на 
др жа ва. 

Без таа бор ба ќе го не мав ме АСНОМ, 
без АВНОЈ ќе ја не мав ме Фе де рал на 
Ма ке до ни ја, а без таа бор ба и без таа 
из бо ре на и ре а ли зи ра на др жав ност, 
ќе ја не мав ме и де неш на са мо стој на 
и су ве ре на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Без ог лед на раз лич ни те со стој би и 
по де ле на та од го вор ност во нив (на 
на ша та бор ба и онаа на вла ста што 
функ ци о ни ра ше во соз да де на та др
жа ва) ги при фа ќа ме прин ци пи ел
ни те кри ти ки и осу ди за од дел ни 
сла бо сти, гре шки и заб лу ди, што на
ста на ле од иск лу чи во ста на од дел ни 
иде о ло шки по зи ции, па и остри мер
ки врз од дел ни деј ци на ма ке дон ско
то на ци о нал но ос ло бо ди тел но дви
же ње, за ра ди по и на кви по ли тич ки 
пог ле ди за по зи ци ја та на ма ке дон
ска та др жа ва и си стем. Но, исто та ка 
ука жу ва ме де ка тре ба да се знае оти 
во тие пр ви по во е ни го ди ни има ше 
и ор га ни зи ра ни актив но сти на по
ли тич ки си ли во зем ја та и над вор од 
неа, на со че ни кон мла да та ма ке дон
ска др жа ва. По тоа дој де Ин форм би
ро то и су ди рот со источ ни от блок на 
че ло со СССР ко га бе ше за гро зен са
мо стој ни от оп ста нок на це ла та зем ја, 
во тие рам ки и на Ма ке до ни ја. Ко га 
ми наа тие опас но сти, се на пу шти ја 
ри гид ни те мер ки, се на пра ви ја ре ха
би ли та ции па и се во ве де изед на чу
ва ње на пра ва та на т.н. про го ну ва ни 
за са мо стој но ста на Ма ке до ни ја. Но, 
за тоа сме та ме де ка не смее це ли
от пер и од од Пр во то за се да ние на 
АСНОМ до оса мо сто ју ва ње то да се 
прог ла си за „но во ропс тво на ма ке
дон ски от на род под ко му ни стич ки от 
ре жим” и тој да се сме сти во по се бен 
Му зеј на жр тви те на ко му низ мот! За
тоа што и по крај иде о ло шки те на ме
тки на си сте мот и пре не се ни от дел 
на су ве ре ни те тот врз ор га ни те на 
зед нич ка та фе де ра ци ја, Ма ке до ни ја 
и ма ке дон ски от на род и си те ет нич
ки за ед ни ци во тој пер и од ја ос тва
ри ја сво ја та су штин ска на ци о нал на 
и оп штес тве на пре род ба со осве до
че ни ви со ки и трај ни вред но сти.
 
3. ЗА НОВ ПОЛЕТ ВО НОВИТЕ 
БИТКИ НА СЕГАШНИТЕ И ИДНИ 
ГЕНЕРАЦИИ

Уба ва сим бо ли ка има го ди наш но во 
сов па ѓа ње на два та круп ни и исто
ри ски ју би леи – 70 го диш ни на та од 
по че то кот на НОАВМ и два е сет го
диш ни на та од ре фе рен дум ско то 
опре де лу ва ње на гра ѓа ни те за са мо
стој на и су ве ре на Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја. Искус тво то нè учи де ка ожи
во тво ру ва ње то на ви со ки те це ли по 
из бо ре на та сло бо да и кон сти ту и ра на 

др жа ва, се те шки, сло же ни, и дол го
трај ни. Ако прет ход ни те ге не ра ции 
се со о чи ја со пос ле ди ци те на ве
ков ни те ропс тва и раз ур ну ва ња та од 
вој ни те, но и со не и скус тво во гра
де ње то на пр ва та сво ја др жа ва, со 
сте ги те на еден иде о ло шки си стем 
и по де ле ни от др жа вен су ве ре ни тет, 
де неш ни те ге не ра ции се со о чу ва ат 
со те шко ти и те на дол га та тран зи
ци ја, за ко че ни от еко ном ски раз вој и 
не оп ход ни те оп штес тве ни ре фор ми, 
со зам ки те на опас но сти те од це лос
на пар ти за ци ја на оп штес тво то, со 
ста ри и но ви иде о ло шки и ет нич ки 
по де ле но сти и со на мет нат спор за 
име то на др жа ва та. 

Но, дла бо ко сме уве ре ни и сме та ме 
де ка де нес Ма ке до ни ја има ма те
ри јал ни и чо веч ки ре сур си, ин те
ле кту а лен по тен ци јал и нап ла сте на 
ве ков на му дрост за да ги раз ре ши 
на тру па ни те проб ле ми, да ги де фи
ни ра при о ри те ти те на на ци о нал ни
те и др жав ни те ин те ре си во пра вец 
на на та мо шен раз вој на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја, ка ко де мо крат ска, 
прос пе ри тет на, ста бил на и мул ти ет
нич ка ин те гра тив на и функ ци о нал на 
Европ ска др жа ва. Тоа се фрон то ви те 
на би тки те на де неш ни те и утреш ни
те ге не ра ции! 

Ве ру вај ќи во си ли те, спо соб но ста, 
зна е ње то, хра бро ста и са мо пре го
рот на но ви те мла ди ге не ра ции, ние 
учес ни ци те во На род но ос ло бо ди тел
на та и ан ти фа ши стич ка вој на на Ма
ке до ни ја ја истак ну ва ме акту ел на та 
по тре ба за по вр за ност на те мел ни
те вред но сти и при до би вки на таа 
бор ба: ос ло бо ди тел ни от ка ра ктер 
на чо ве ко ва та тво реч ка енер ги ја, 
бо гат ство то на мул ти ет нич ки от со
жи вот и со вре ме на та акту ел ност на 
де неш ни от ан ти фа ши зам во функ
ци ја на трај на бра на про тив си ли те 
на мра ко бе си е то, то та ли та риз мот, 
се ја чи те на омра за и ре тро град ни от 
на ци о на ли зам, со акту ел ни те стра
те гии на де неш ни от раз вој на Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја. 

Долг е на де неш ни те и утреш ни те 
ге не ра ции да ја за чу ва ат те шко спе
ча ле на та со мно гу крв, са мо жр тви, 
труд и са мо пре гор, сло бо да, ка ко и 
др жа ва та Ма ке до ни ја, да има ат кри
ти чен пог лед кон ми на то то, ама и да 
се гор де ат со не го и со до стиг на то
то, со што ќе ги на драс ну ва ат и на
до гра ду ва ат сло бо да та и др жав но ста 
со но ви де мо крат ски, еко ном ски, 
кул тур ни и оп штес тве ни вред но сти 
за да Ма ке до ни ја ги до стиг не европ
ски те ви си ни на зем ја со до сто ен и 
бла го де тен жи вот за сво и те гра ѓа ни. 

За та ква ве ко ви та и прос пе ри тет на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја вре ди да се 
жи вее и да се бо ри не пре стај но!

Учес ни ци те на Сред ба та на ге не ра ци и те,           
одр жа на на 8. октом ври 2011 го ди на во 
Скоп је

По ме ѓу „Ми на то то кое трае дол го“ (нас лов на кни га на ју гос ло вен ски от на дре а лист Ду
шан Ма тиќ) и „Ид ни на та ко ја трае дол го“ (исто и ме на кни га на Луј Ал ти сер) по стои ми на
то то кое не по ми ну ва, а кое всуш ност е се гаш ност, онаа што ја гра ди ме чи стеј ќи го па тот 
кон но во то, ми ну вај ќи се ко гаш и од но во по крај она што е на пра ве но. Да се на пра ви 
де нес де та лен, пре ци зен, ин те гра лен би ланс на со ци ја ли стич ко то искус тво, не са мо од 
стра на та на ужа сот (на пра вен во име на ко му низ мот), ту ку од стра на та на она што во не
го е не мин ли во, еман ци па тор ско, за си те вре ми ња, врз што ќе сто јат те ме ли те на се кое 
ви стин ски но во, ни се чи ни ка ко не од лож на нуж ност и единс твен пат кон тоа по са ку ва но 

но во. Са мо то гаш ќе мо же да би де ос тва ре на хи по те за та на ви стин ски от по че ток за кој
што збо ру ва и Алан Бад ју. Од да ле чу вај ќи се од „ме си јан ски от став, оче ку ва ње то на спо
со нос ни от на стан“ кој ќе ја до не се тол ку по са ку ва на та но вост, да по тсе ти ме на бли ска та 
те за на Бад ју спо ред ко ја „да се под го твиш за по че то кот зна чи да ја впи шеш си ту а ци ја та 
во ка те го ри и те на мис ле ње то во де ни од вер но ста спре ма прет ход ни от по че ток“; на кра
јот Бад ју зак лу чу ва: „Па ра докс е што ни кој не мо же да го при фа ти ви стин ски от по че ток 
освен оној што е ве рен на она што би ло“. 

Ива на Мом чи ло виќ

Проглас од 
АВНОЈ 

Задачата на 
партизански 
одреди

Содржина

Манифест 
од првото 
заседание на 
АСНОМ

Крсте 
Црвенковски 
Заробена 
вистина

Тодор 
Атанасовски 
На 
вистинската 
страна

Ендрју Росос 
Војната и 
револуцијата  
(1940-1949)

Ни ко ла  
Ге лев ски

Народни 
партизански 
песни

Бранимир 
Стојановиќ

Пар ти за нот, 
Леонард 
Коен

Сликите на 
Тито
Умберто Еко
Прафашизам
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Цртеж: Василие Цицо Поповиќ, 
Фашистичка парада, 1945

Спа со нос ни от на стан
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Хр ва ти!
Ве по ви ку ва ме за ед но во брат ска 
за ед ни ца со Ср би те, пре ку сво јот 
На род ноос ло бо ди те лен фронт, 
да се со бе ре те око лу Ан ти фа ши
стич ко то со бра ние на на род но то 
ос ло бо ду ва ње, да се кре не те про
тив чет ни ци те, уста ши те и оку па
то рот. Ги по ви ку ва ме си те офи це ри 
и вој ни ци од зем ја та да пре ми нат 
во ре до ви те на На род ноос ло бо
ди тел на та вој ска, за тоа што во ста
ни е то и бор ба та се единс тве ни от 
пат до сре ќа та и не за вис но ста на 
хр ват ски от на род!

Сло вен ци!
Во да чи те на сло ве неч ка та на род
на пар ти ја и ми ни стри те од вла да
та во бег ство, во до го вор со водс
тво то на пар ти ја та во Љуб ља на, 
мир но ги наб љу ду ва ат де ла та на 
пре дав нич ка та бе ла гар да ко ја 
оку па то ри те ја ор га ни зи раа за суз
би ва ње на во ста ни е то во Сло ве ни
ја, а ко ја уди ра про тив Ос ло бо ди
тел ни от Фронт кој ги оп фа ти си те 
сло е ви и по ли тич ки пар тии, струи 
и ор га ни за ции на сло ве неч ки от 
на род. Бе ла та гар да, оваа слам ка 
за ко ја се фа ќа вла да та во бег ство, 
исто ка ко и чет нич ки те бан ди, са
мо ќе про дол жат да го за јак ну ва ат 
от по рот и бор бе на та си ла на сло
ве неч ки от на род, кој хра бро се бо
ри за сво ја та сло бо да и та тко ви на 
про тив оку па то рот.

Мус ли ма ни!
Вие на сопс твен грб ја се ти вте же
сто ко ста на уста шки те зло чи ни, 
из вр ше ни про тив Ср би те во Бос
на, Хер це го ви на и Сан џак, то гаш 
ко га кр во лоч ни те чет нич ки бан ди 
поч наа да ги ко лат ва ши те де ца и 
же ни и да ги па лат ва ши те се ла и 
до мо ви. Во да чи те на Ју гос ло вен
ска та мус ли ман ска ор га ни за ци ја 
ве ма меа за вре ме на де но ви те на 
нај те шки те не вол ји и не сре ќи кои 
уста ши те ги пре диз ви ку ваа со сво
јот ко леж на срп ско то на се ле ние. 
Де нес по ве ќе то Мус ли ма ни зна ат 
ка де им е ме сто то во за ед нич ка та 
бор ба со оние кои се бо рат за рам
но прав ност, брат ство и вер ска то
ле ран ци ја.

Бо сан ци и Хер це гов ци, единс тве но 
обе ди не ти и слож ни, пре ку сво и те 
на род ноос ло бо ди тел ни од бо ри, а 
во ре до ви те на На род ноос ло бо
ди тел на та вој ска мо же те за се бе 
да ос тва ри те по у ба ва и за ед нич
ка ид ни на. Мус ли ма ни те не сме ат 
по ве ќе да би дат сто ка око лу ко ја 
ќе се над да ва ат ве ли ко срп ски те 
пљач ка ши... рас ип ни ци и изро ди, 
а сè за тоа да мо же да вла дее овој 
или оној. На си те вас, и на Ср би те 
и на Хр ва ти те и на Мус ли ма ни те, 
по треб на ви е искре на и брат ска 
со ра бо тка за да мо же Бос на и Хер
це го ви на ка ко един ка да на пре ду
ва во на ша та брат ска за ед ни ца, на 
за до волс тво на си те, без раз ли ка 
на ве ра и пар ти ја.

Цр но гор ци!
Не мој те да доз во ли те пре дав нич
ки те чет ни ци да ги вал ка ат нај го
ле ми те и најс лав ни де но ви од цр
но гор ска та исто ри ја: де но ви те на 
хе рој ска бор ба про тив оку па то рот. 
Во бор бе но брат ство со си те ју гос
ло вен ски на ро ди, цр но гор ски от 
на род ко неч но ќе ја ос тва ри сво ја
та сло бо да и не за вис ност, во сло
бо да и брат ство со си те на ро ди од 
Ју гос ла ви ја.

Ма ке дон ци!
Фа ши стич ки те им пе ри ја ли сти, 
исто ка ко и ве ли ко срп ски те и ве
ли ко бу гар ски те хе ге мо ни сти, му 
до не соа са мо не сре ќа и ропс тво 
на го ле ми от ма ке дон ски на род, 
чи ја што та тко ви на ја пре тво ри ја во 
мо не та за ку су ре ње на сво и те им
пе ри ја ли стич ки ин те ре си. Ва ша та 
сло бо да ле жи во на ша та бор ба. 
При дру же те се на на род ноос ло
бо ди тел на та бор ба на си те на ро ди 
на Ју гос ла ви ја.

Ср би!
Вие нај сил но ја по чув ству ва вте 
фа ши стич ка та по ли ти ка на истре
бу ва ње на на ши от на род, ток му 
вие мо ра вте да ја сно си те це ла та 
те жи на на пос ле ди ци те од ве ли ко
срп ска та по ли ти ка на уг не ту ва ње 
од стра на на си те ју гос ло вен ски 
ре жи ми. Ве по ви ку ва ме од луч но, 
снаж но и слож но да удри те про тив 
фа ши стич ки те осво ју ва чи, про тив 
чет нич ки те и уста шки те пре дав ни
ци и да не доз во ли те гро ба ри те на 
ва ша та сло бо да, оние кои за ед но 
со фа ши стич ки от оку па тор ги зак
лаа ва ши те нај до бри си но ви, се га 
да го истре бат хр ват ски от на род. 
Кре не те се си те на оруж је, во го
ле ма ос ло бо ди тел на вој на про тив 
оку па то рот, за сло бо да и брат ска 
за ед ни ца на Ср би ја, Цр на Го ра, 
Хр ват ска, Сло ве ни ја, Бос на и Хер
це го ви на и Ма ке до ни ја.

***

Ан ти фа ши стич ко то со бра ние на 
на род но то ос ло бо ду ва ње де нес 
од сво ја та сре ди на го из бра сво јот 
Из вр шен од бор со пре тсе да тел и 
три пот пре тсе да те ли.

За вој нич ко во де ње на на род но
ос ло бо ди тел на та вој на, Ан ти фа
ши стич ко то со бра ние на на род но
то ос ло бо ду ва ње му изра зу ва не о
гра ни че но и пот пол но приз на ние и 
бла го дар ност на Вр хов ни от ко ман
дант дру га рот Ти то.

По ви ку вај ќи ги си те на ро ди во Ју
гос ла ви ја да го по мог нат со си те 
рас по лож ли ви си ли и средс тва Ан
ти фа ши стич ко то со бра ние на на
род но то ос ло бо ду ва ње во из вр шу
ва ње то на не го ви те те шки долж но
сти, а осо бе но во на по ри те кои ќе 
ги вло жи за ос тва ру ва ње единс тво 
по ме ѓу на ро дот и вој ска та, по ме ѓу 
по за ди на та и фрон тот, и оче ку вај
ќи од на ро дот до со вр шенс тво да 
ја раз вие за поч на та та ак ци ја око лу 
снаб ду ва ње то на На род ноос ло бо
ди тел на та вој ска и пар ти зан ски те 
одре ди, да из ви ка ме:

Да жи вее на ша та На род ноос ло
бо ди тел на вој ска и пар ти зан ски те 
одре ди!
Да жи вее ос ло бо ди тел на та бор ба 
на на ши те на ро ди!
Да жи ве ат на ши те со јуз ни ци, Со
вет ска та Уни ја, Анг ли ја и Аме ри ка!

Смрт за фа шиз мот – Сло бо да за 
на ро дот!

Из вор: Спо ред За пис ни кот од Пр ва та ре дов на 
сед ни ца на Пр во то за се да ние на Ан ти фа ши

стич ко то ве ќе на на род но то ос ло бо ду ва ње на 
Ју гос ла ви ја (одр жа но од 26 до 30 но ем ври 1942 

во Би хаќ); Про све та, Бе о град, 1983, стр. 8085
Пре вод: Жи ка Гроз да нов ски

Проглас од АВНОЈ 
на народите од 
Југославија (фрагмент)

Фото: Жорж Скригин, Козарчанка,1944



3

1) На род ноос ло бо ди тел ни те пар
ти зан ски одре ди во си те об ла сти 
на Ју гос ла ви ја – Ср би ја, Хр ват
ска, Сло ве ни ја, Цр на Го ра, Бос на 

и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја, Вој во
ди на, Сан џак и Дал ма ци ја – има
ат глав на цел: ос ло бо ду ва ње на 
на ро ди те на Ју гос ла ви ја од оку па
то рот и бор ба про тив до маш ни те 
оку па тор ски аген ти, кои го по ма га
ат уг не ту ва ње то и те ро ри зи ра ње то 
на на ши от на род.

2) Нај го ле ми от не при ја тел на сло
бо да та и не за вис но ста на на ши те 
на ро ди е гер ман ски от фа ши зам, 
па по тоа си те оста на ти не го ви фа
ши стич ки тра бан ти, кои пу сто шат 
низ на ша та зем ја. Спо ред тоа, све
та долж но ста на си те ро до љу би е 
не ми ло срд но да се бо рат до це лос

но уни шту ва ње на таа фа ши стич ка 
бан да.

3) Пар ти зан ски те одре ди се на ре
ку ва ат на род ноос ло бо ди тел ни и 
за тоа што тоа не се бор бе ни фор
ма ции на ко ја би ло по ли тич ка пар
ти ја и гру па – во кон крет ни от слу
чај ни на Ко му ни стич ка та пар ти ја, 
без раз ли ка на тоа што ко му ни сти
те се бо рат во пр ви те ре до ви – ту
ку се бор бе ни одре ди на на ро ди те 
на Ју гос ла ви ја во кои тре ба да се 
бо рат си те ро до љу би спо соб ни за 
во о ру же на бор ба про тив оку па то
рот, без раз ли ка на по ли тич ко то 
убе ду ва ње.

4) Во таа оп шта бор ба со не при ја
те лот на на ши те на ро ди пар ти зан
ски те одре ди има ат мно гу број ни 
за да чи. Тие мо ра да ги ури ва ат 
си те об је кти кои слу жат на фа ши
стич ки те осво ју ва чи: же лез ни ци, 
мо сто ви, фа бри ки, ра бо тил ни ци, 
скла ди шта за му ни ци ја и оруж
је; тие мо ра со си те си ли на оку
па то ри те да им оне воз мо жат од 
се ла ни те да ги од зе ма ат жи то то, 
сто ка та и дру ги те на мир ни ци; ре
кви ри ра но то жи то, сто ка та и дру
ги те на мир ни ци тре ба со си ла да 
се од зе мат од оку па то рот и да се 
по де лат на на ро дот, а по треб на та 
ко ли чи на да се за др жи за ис хра на 
на одре дот. Пар ти зан ски те одре ди 
мо ра ат да оне воз мо жат со би ра ње 
на да ноч ни те и дру ги да вач ки, за
што во де неш ни от миг се то тоа им 

слу жи са мо на оку па то ри те за во
де ње осво ју вач ки вој ни и по на та
мош но уг не ту ва ње на на ши те на
ро ди.

5) Пар ти зан ски те одре ди мо ра ат 
со оруж је во ра ка та да ги бра нат 
на сел би те, гра до ви те и се ла та од 
фа ши стич ки те зу лу ми, тие мо ра ат 
да го шти тат имо тот на на ро дот до 
оку па тор ски от гра беж.

6) Пар ти зан ски те одре ди мо ра
ат на се кој че кор да ги уни шту ва
ат фа ши стич ки те одре ди, осо бе но 
офи це ри те и ге ста пов ци те, цр ни те 
ко шу ли итн. Исто та ка тре ба не ми
ло срд но да се уни шту ва ат нив ни те 

до маш ни аген ти, раз ни на род ни 
пре дав ни ци и про во ка то ри, кои во 
ра це те на фа ши стич ки от крв ник ги 
пре да ва ат нај до бри те си но ви на 
на ро дот и кои слу жат ка ко вер ни 
ку чи ња на оку па то ри те и го те ро
ри зи ра ат на ро дот.

7) Пар ти зан ски те одре ди мо ра ат 
не у мор но да го раз ви ва ат от по рот 
на на ро дот по диг ну вај ќи на род
ни во ста ни ја и ста вај ќи се на че
ло на тие во ста ни ја ка ко бор бе но 
ја дро. До се гаш но то искус тво на 
пар ти зан ска та бор ба по ка жа де
ка се за не ма ру ва ше пра ша ње то 
за оп што то на род но во ста ние. За
тоа е по треб но ит но да се уни шти 
тој не до ста ток, за што во спро тив но 
мо же да се слу чи пар ти за ни те да 
би дат изо ли ра ни од ма си те кои се 

Задачата на народно-
ослободителните 
партизански одреди

под го тве ни да се бо рат за сво ја та 
пра вед на цел.

8) По ли тич ка та ли ни ја на пар ти
зан ски те одре ди мо ра да би де – 
На род ноос ло бо ди те лен ан ти фа
ши стич ки фронт на си те на ро ди на 
Ју гос ла ви ја, без раз ли ка на по ли
тич ки те и на вер ски те убе ду ва ња.

9) При соз да ва ње то на пар ти зан
ски те одре ди не смее да се би де 
тес но град, ту ку да се да де мож ност 
за ши ро ка ини ци ја ти ва за соз да
ва ње пар ти зан ски одре ди. Ве ќе 
соз да де ни те пар ти зан ски одре
ди тре ба вед наш да се по вр зат со 
мес ни те и со окруж ни те шта бо ви и 
да се ста ват под нив но ра ко водс
тво.

10) Шта бо ви те и ко ман ди ри те мо
ра буд но да вни ма ва ат не при ја те
лот во пар ти зан ски те одре ди да не 
вмет не свои про во ка то ри и шпи о
ни. Ако се по ја ват та кви ли ца, тре
ба вед наш да би дат стре ла ни и да 
се об ја ват нив ни те ими ња.

11) Шта бо ви те и ко ман ди ри те на 
пар ти зан ски те одре ди мо ра ат 
стро го да вни ма ва ат на дис цип ли
на та во одре ди те. Се кој чин на гра
беж, пре дав ство или гру би по вре
ди на дис цип ли на та тре ба стро го 
да се каз ну ва ат.

12) Шта бо ви те мо ра да во дат гри
жа за ис хра на на бор ци те, за на
о ру жу ва ње то и дру го. Ис хра на та 
тре ба да се ор га ни зи ра за ед но со 
ко ми те ти те на На род ноос ло бо ди

тел ни от фронт, кои тре ба да со би
ра ат Фонд за на род но то ос ло бо
ду ва ње. Во слу чај не ка де сè уште 
да не ма та кви ко ми те ти, тре ба со 
до бро вол на сог лас ност на се ла
ни те и на гра ѓа ни те, да се оси гу ри 
ис хра на та или на мир ни ци те да се 
пла ќа ат во го то во.

13) Си те пар ти зан ски одре ди со 
сво и те шта бо ви од Хр ват ска, Ср
би ја, Сло ве ни ја, Цр на Го ра, Бос на 
и Хер це го ви на, Вој во ди на, Дал ма
ци ја, Ма ке до ни ја и Сан џак, се под 
вр хов но то ра ко водс тво на Глав ни
от штаб на на род ноос ло бо ди тел
ни те пар ти зан ски одре ди на Ју гос
ла ви ја.

За ра ди ко ор ди ни ра на бор ба и ус
пеш но во де ње на опе ра ци ја та, 
шта бо ви те мо ра да би дат ме ѓу себ
но до бро по вр за ни.

14) Шта бо ви те и ко ман ди ри те мо
ра ат да се по гри жат за по треб ни
от са ни тет ски ма те ри јал и за оние 
ко и што ќе се гри жат за ра не ти те и 
бол ни те.

15) Со соз да ва ње по ши ро ки во ста
ни ја на на род ни те ма си ќе се соз
да дат и по треб ни те ко ман ди. За тоа 
е по треб но шта бо ви те и ко ман ди
ри те на пар ти зан ски те одре ди да 
се по гри жат за про ве ре ни и до бри 
ко ман ди ри и ко ме са ри, кои тре ба 
да за ста нат на че ло на тие по бу не
ти ма си.

16) Во слу чај на по вол ни стра те
шки и дру ги окол но сти при из ве
ду ва ње то на круп ни те опе ра ции ќе 
се соз да дат, спо ред по тре ба, круп
ни во е ни еди ни ци со ста ве ни од 
по ве ќе пар ти зан ски одре ди.
За Глав ни от штаб на
на род.ос лоб. пар тиз. одре ди
Т. Г.

Прв пат об ја ве но во: Bilten Vrhovnog štab 
narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, број 1 
од 10. VIII 1941.

Пре вод: Ѓор ѓи Кр стев ски

Нај го ле ми от не при ја тел 
на сло бо да та и не за вис-
но ста на на ши те на ро ди е 
гер ман ски от фа ши зам, па 
по тоа си те оста на ти не го-
ви фа ши стич ки тра бан ти, 
кои пу сто шат низ на ша та 
зем ја.

Пар ти зан ски те одре ди мо ра ат со оруж је во ра ка та да ги 
бра нат на сел би те, гра до ви те и се ла та од фа ши стич ки те 
зу лу ми, тие мо ра ат да го шти тат имо тот на на ро дот до 
оку па тор ски от гра беж.

По ли тич ка та ли ни ја на 
пар ти зан ски те одре ди мо-
ра да би де – На род но-ос ло-
бо ди те лен ан ти фа ши стич-
ки фронт на си те на ро ди 
на Ју гос ла ви ја, без раз ли ка 
на по ли тич ки те и на вер-
ски те убе ду ва ња.

Цртеж: Божидар Јакац, Сликарот 
Франце Михелич, 1944 

Цртеж: Ѓорѓе Андреевиќ  Кун

Цртеж: Ѓорѓе Андреевиќ  Кун
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Ма ке дон ски на ро де,

Во дни те на нај го ле ми те све тов ни 
са тре се ни ја, во вре ме то на нај кр
ва ва та бор ба на ма ке дон ски от на
род, тво е то пр во На род но Со бра ние, 
израс на то от кр вта и жи во ти те на 
нај ар ни те свои си но ви, во твое име 
из ле гу ва пред ли це то на цел свет 
да ка же на при ја те ли и душ ма ни, на 
со јуз ни ци и оку па то ри, на бли ски и 
да леч ни, оти ма ке дон ски от на род е 
ре шен да за жи вее сло бо ден жи вот 
и оти ни ка ква си ла на све тот не мо
же да му за ста не на не го ви от пат кон 
пол на на ци о нал на сло бо да.

Во мо мен тот ко га кар теч ни от оган 
на на ши те бри га ди го уни шта ва кр
ва ви от оку па тор од Ку ма но во и Стру
ми ца до Ти квеш и Де бар, ко га на ша
та бор ба оди кон сво ја та нај ви со ка 
точ ка и ко га неј зи нит ус пе шен крај 
ста на ја сен за се ко го, пр во то ма ке
дон ско На род но Со бра ние из ле гу ва 
со прок ла ма ци ја за пол на на ци о нал
на сло бо да на на ши от на род.

Ма ке дон ски на ро де,

Ови ја исто ри че ски пе чал би кои ти 
ги опо ве сту ва тво е то пр во На род но 
Со бра ние не се ни слу чај ни ни ари
за ни. Тиа се плод од ре ки про ле а на 
крв и од ку пи шта ко ски по се ја ни од 
ед ни от до дру ги от крај на Ма ке до
ни ја. Во пе тве ков но то ропс тво раз ни 
по ро бу ва чи е гра беа тво ја та зем ја и 
го по ро бу ва ја тво јот на род. Еди но то 
средс тво ко је не мо же ше да ти би де 
огра бе но, бе ше бор ба та. Та ја оста на 
нај сил но то ора жие во тво и те ра це и 
ти по мог на да не би деш збри сан ка
ко на род.

Во след ни те де но ви на Илин ден ско
то во ста ние и Кру шев ска та ре пуб
ли ка, ти раз бра кол ка ва е си ли на та 
на то ва ора жие. Илин ден ско то во
ста ние откри пред цел свет кол ку е 
твр да тво ја та ре ше ност да не би диш 
роб на ни ко го, ами да за жи ве еш ка ко 
сло бо ден на род. Илин ден ска та епо
пе ја ти по ка жа и те бе кол ку е сил на 
тво ја та ту па ни ца ко га се по диг на за 
из во ју ва не на сло бо да та. И ток мо та
ка си ла ги зап ла ши твој те скри е ни и 
отво ре ни душ ма ни  им пе ри ја ли сти
те од ком ши ски те бал кан ски др жа ви.

Уп ла ше ни од та ја бор бе на спло те
ност тие се опи та ја со сво ја та отров
на про па ган да да те раз е ди нат за 
по лес но да те по ро бат. И, бла го да
ре ние на пре да те ли и из ме ни ци во 
тво и те ре до ви, ти ја до че ка ре ши
тел на та 1912 год(ина) раз ед нен, за

кр ва вен, не ор га ни зи ран и тво ја та 
зем ја би ду ва раз де ле на ме ѓу им пе
ри ја ли стич ки те гра би те ли. Во 1919 
год(ина) се по вто ру ва срам на та дел
ба на Ма ке до ни ја, и ти не кур ту ли од 
ја ре мот на ропс тво то.

Ма ке дон ски на ро де,

Впрег нат во не ви де но еко ном ско 
ропс тво, одре чен ка ко на род, обез
пра вен по ли тич ки, за о ста нал про
свет но, ти бе ше през 23 го диш ни от
жи вот под ве ли ко срб ско то ропс тво 
до ве ден во по ло же ние на ко ло ни ја
лен на род. Ср би зи ра ње то ста на на
ци о нал но то гес ло на бел град ски те 
ре ак ци о не ри, зан да ни те  ним но то 
единс тве но уми ро тво ри тел но средс
тво, еко ном ски от гра беж  ним ни от 
сто пан ски прин цип. То ва што те одр
жа за тие те шки го ди ни, то ва бе ше 
тво ја та бор ба про тив ве ли ко бу кар
ски те гра ба чи и нив ни те ма ке дон ски 
из ме ќа ри. Во та ја бор ба ти прог ле да 
и узреа по ли тич ки, во неа ти си ги 
нај де свој те, нај до бри со јуз ни ци. То
ва беа дру ги те по ро бе ни на ро ди на 
Ју гос ла ви ја. То ва бе ше и брат ски от 
срп ски на род зад чие име се кри е ја 
по ро бу ва чи те од бел град ска та чар
ши ја. Во бор ба та про тив ве ли ко срб
ски те по ве ла чи, ти го иско ва сво е то 
брат ство со дру ги те на ро ди на Ју гос
ла ви ја. То ва брат ство, по крај тво ја та 
бор ба, ста на уште ед на га ран ци ја, за 
спе чал ва не на сло бо да та.

Ма ке дон ски на ро де,

Со под ли от на пад на гер ма нофа
ши ски те им пе ри ја ли сти во 1941 
год(ина) Ју гос ла ви ја би ду ва пре га
зе на, а Ма ке до ни ја, за че твр ти пат во 
30 го ди ни, по де ле на ме ѓу фа ши ски те 
ја та ци на Хит ле ра. Под ве ли ко бу гар
ска та оку па ци ја на ста на ја нај те шки
те го ди ни на ма ке дон ски от на род. 
Гра бе жот зе ма не ви де ни до то гај 
раз ме ри, ма ке дон ско то сел ско сто
панс тво би ва ис це ло ста ве но во ус
лу га на Хит ле ро ва Гер ма ни ја. “Ди ри
жи ра ни от сто пан ски“ гра беж ги ра
ши ри сво и те кри ла над Ма ке до ни ја. 
Не оста на про из ве де ние од сел ско то 
сто панс тво, ко је мо же ше да кур ту ли 
од ре кви зи ци о на та експ ло а та ци ја. 
Се ла ни те беа бут на ти во по но рот на 
бе да та. Со ним за ед но то неа во ми
зе ри ја си те дру ги сас ло ви ја. Це ло то 
ма ке дон ско сто панс тво бе ше под ло
жи во на нај бе сра мен гра беж за сме
тка на фа ши ска та Гер ма ни ја. Бу гар
ски те фа ши ски из ме ќа ри се пре о бр
на ја во нај вер ни ку чи на на Хит ле ра. 
Спе ку ла та ста на не пи сан за кон . Ма

ке до ни ја бе ше сто пан ски из цр пе на. 
Ма ке дон ски от на род по то на во до то
гај не ви де на бе да.

Ду ри на ед на стра на се тру бе ше не
у мор но ста ра та по ро бу вач ка пес ма 
оти ма ке дон ски на род не ма ло, оти 
ние сме би ле ас ли Бу га ри, на дру
га стра на се пол неа зан да ни те со 
чес ни те си но ви на Ма ке до ни ја, а во 
по ли цеј ски те уча ста ци со ин кви за
тор ски ме то ди се ма чеа на род ни те 
бор ци. Вој нопо ле ви те су до ви ра бо
те ја уси ле но, ин тер на ци и те обух ва
та ја це ли се ла и око ли ји, на бе сил
ки те увис на ја нај до бри те си но ви на 
Ма ке до ни ја. Кр во жед ни от фа ши ски 
оку па тор трг на кон фи зич ко истре
бу ва ње на ма ке дон ски от на род. Мо
дер ни те Ху ни ги над ми на ја во кр во
лоч но ста нај су ро ви те тур ски ка ти ли.

Ма ке дон ски на ро де,

През дол ги те го ди ни на ропс тво то, 
те шка та ствар ност те на у чи оти ти 
про тив под ли те по ро бу ва чи имаш 
са мо ед но си гур но ора жие: бор ба та. 
И ти ма шки го стег на то ва ора жие. 
Во по зи вот на КП на Ју гос ла ви ја за 
бор ба, ти ја чу са ве ста на нај до бри те 
твои си но ви. Во неј зи ни от ре во лу
ци о не рен дух ти ја осе ти бун тов на та 
си ли на на еден по ро бен на род. Во 
неј зи на та ор га ни за ци о на стег на тост 
ти го ви де тво јот во дач и умен ор га
ни за тор. Во неј зи на та дос лед ност ти 
ви де га ран ци ја оти бор ба та ќе би де 
из ве де на до по бе до но сен крај  и ти 
не се по ко ле ба да трг неш со сме ли
от во дач и ор га ни за тор. Ре во лу ци о
нер ни те тра ди ции на Илин ден пак 
ожи веа. На ста ну ва ат најс лав ни те 
го ди ни во тво ја та исто ри ја, на ста
ну ва епо пе ја та на све та та на род на 
ос ло бо ди тел на бор ба, во ко ја ти се 
пре по ро ди ка ко на род и се осе ти 
ос по со бен да си ја зе миш сад ба та 
во сопс тве ни те ра це. Во не рав на та 
бор ба, во ко ја ти вле зе сме ло, израс
на од ма ли те пар ти зан ски одре ди 
 пр ва та во тво ја та исто ри ја На род
нос ло бо ди тел на вој ска, ко ја го прос
ла ви ма ке дон ско то име по цел свет 
и ста на страх и тре пет за фа ши ски от 
оку па тор.Сјај ни те по бе ди при Ки
че во, Де бар, Ту шин, Ри сто вац, Зле
то во, Кра то во и Стру ми ца се слав на 
исто ри ја на тво ја та вој ска. Ос ло бо
ду ва не то на Ма ке до ни ја е неј зи ни от 
све штен за вет. На дах на та со лју бо
вта за сво јот на род, за по е на со ду хот 
на Дел чев, оду ше ве на со бор че ски от 
елан на Ти то, тво ја та вој ска ќе го ис
пол ни тој све штен за вет и не ма да 
го ис пу шти ора жи е то од ра ци те ду ри 

пос лед ни от оку па тор ски вој ник не 
би де из бр кан од на ша та та тко ви на, 
ду ри пос лед ни от во ен пре став ник и 
пре да тел не до бие зас лу же но на ка
за ние и ду ри сло бо да та не би де ис
це ло из во ју ва на и оси гу ре на.

Ма ке дон ски на ро де, Из не на ден от 
тво ја та спло те ност, исп ла шен од 
сме ли те уда ри на тво ја та вој ска, по
га ни от фа ши стич ки оку па тор раз би
ра оти сам не ма да мо же да се до др
жи во Ма ке до ни ја. По ста ри от оби чај 
на си те про бу ва чи, тој по ба ра и нај де 

гнас ни изро ди, го то ви за фр ле на та 
ко ска да го про да дат собс тве ни от на
род. Чка тров ци и Ѓу зе лов ци, Ки тин
чев ци и Ци пу шев ци се нат пре ва ру
ва ат кој по срам но да те про да де. Од 
шпи он ско то слу же ние на фа ши стич
ки от оку па тор, овие од врат ни ју ди 
стиг на ја до ор га ни зи ра не на бан ди, 
са ста ве ни од нај кри ми нал ни ал бан
ски и до маш ни еле мен ти, за бор ба 
про тив на ша та На род ноос ло бо ди
тел на вој ска, за кр во лоч но из би ва не 
на мир но то ма ке дон ско на се ле ние и 
за па лен је на ма ке дон ски те се ла.

Уп ла ше ни от фа ши стич ки оку па тор 
се га ја фр ли и пос лед на та кар та во 
бор ба та про тив ма ке дон ски от на
род. Кр во лоч на та бан да на Ван чо 
Ми хај лов, по то на та во не ви на та крв 
на тол ку ма ке дон ски си но ве, пак се 
ја ву ва на пре да тел ска та сце на, овој 
пат на че ло со поз на ти от фа ши стич
ки агент Але ксан дар Ста ни шев. Про
фе си о нал ни те убиј ци од со фиј ски те 
ули ци пра ват се га ја лов опит со те
ро ри стич ки ја дра од коц ка ри и пи ја
ни ци да ја отеж нат пра вед на та бор ба 
на ма ке дон ски от на род за сло бо да.

Во бор бе но то единс тво на ма ке дон
ски от на род со дру ги те на ро ди на 
Ју гос ла ви ја, овие по га ни изро ди ја 
гле да ат нај го ле ма та опас ност за сво
и те про тив на род ни пла но ви.  Уда
рај ќи бес но про тив срп ски от на род, 
тие са ка ат да удрат про тив единс
тво то на брат ски те на ро ди во Ју гос
ла ви ја, да го од де лат ма ке дон ски от 
на род од нив, да го оса мат во бор ба
та и, изо ли ран од не го ви те со јуз ни
ци, по лес но да го уни штат. Со сво ја
та бес на ком па ни ја про тив Мар шал 
Ти то, тие се опи та ха да го от де лат 
ма ке дон ски от на род од ге ни ал ни от 

во дач на На род ноос ло бо ди тел на та 
бор ба и да ја за ко пат за веч ни вре
ми на сло бо да та на ма ке дон ски от 
на род. Фр лај ќи ла ги и од врат ни кле
ве ти про тив но ва, де мо крат ска и фе
де ра тив на Ју гос ла ви ја, тие са ка ат да 
го тур нат ма ке дон ски от на род во по
ра зе ни от ла гер на фа ши сти те и да го 
до те рат утре на оп ту же нич ка клу па 
за ед но со фа ши стич ки те зло чин ци.

Ве ли косрп ски те хе ге мо ни сти на 
Дра жа Ми хај ло виќ и Ми лан Не диќ, 
де ма ски ра ни ка ко слу ги на оку па то
рот и отфр ле ни од срп ски от на род, 
пре зре ни од де мо крат ска та свет ска 
јав ност, раз би је ни ис це ло во Ма ке
до ни ја, при та е ни во раз ни гер ман
ски прет при ја ти ја, деб нат мо мент да 
се фр лат на ма ке дон ски от на род и 
пак да го прег нат во ја ре мот на бел
град ски те шо ви ни сти.

Во За пад на Ма ке до ни ја уште жи ве ат 
ал бан ски те фа ши сти око лу кри ми
нал ци те Дже мо и Ме фа ил. Пот по
мог на ти од Чка тров ци и Ко ца рев ци 
па лат тие ма ке дон ски се ла и кр во
лоч но го из би ва ат ма ке дон ско то на
се ле ние.

Си те овие бра ќа во кри ми на лот и 
душ ма ни на ма ке дон ски от на род се 
вер ни слу ги на исти от гос по дар  
кр во лоч ни от Хит лер. Но ти бр зо ги 
откри пе кол ски те пла но ви на овие 
зло чин ци и им да де до сто ен од го
вор. Не ми ло срд на та бор ба про тив 
фа шиз мот и кр ва ви от ве ли ко бу гар
ски оку па тор, то бе ше тво јот од го
вор на нив ни те опи ти да те впрег нат 

во ја ре мот на фа ши ско то ропс тво. 
 Раз би ва не то на кон тра шки те бан
ди уште во нив ни от за ро диш, то бе
ше тво јот од го вор на нив ни от опит 
да го раз де лат ма ке дон ски от на род 
и да е уду шат не го ва та бор ба.  Не
раз дру жи мо то брат ство и единс тво 
со дру ги те на ро ди во Ју гос ла ви ја, то 
бе ше тво јот од го вор на нив ни те опи
ти да те оса мо тат во бор ба та.  Из
гра ду вај не то на но ва, де мо крат ска 
и фе де ра тив на Ју гос ла ви ја на че ло 
со мар шал Ти то и тво ја та спло те
ност во ре до ви те на На род но ос ло
бо ди тел ни от фронт на Ма ке до ни ја, 
то е тво јот од го вор на си те пла но ви 
на ве ли ко срп ски те хе ге мо ни сти и на 
раз бој нич ки прох те ви на го ле мо ал
бан ски те фа ши сти. То е де нес тво јот 
од го вор на си те овие душ ма ни  тво
ја та пра вед на бор ба за сло бо да. Утре 
ни ка ква си ла не ма да ги спа си овие 
про да де ни ду ши од не ми ло срд ни от 
на ро ден суд. Ни ка ква си ла не ма да 
ја за пре тво ја та освет нич ка ту па ни
ца да ги раз бие глав ни те на овие 
гнас ни изро ди и под ли по ро бу ва чи. 
Ни ка ква си ла не ма да ја на ма ли тво
ја та ве ли чанс тве на бор ба за сло бо
да. Бор ба та за тво јот пра вед ни иде а
ли се нај ду ва пред по бе до но сен крај, 
пред пол на на ци о нал на сло бо да.

Ма ке дон ски на ро де,

Од те шки те бор би и про ле ве на та крв 
на нај до бри те ма ке дон ски си но ви 
из ле гу ва де нес пр во то На род но Со
бра ние, тој сим бол на тво ја та сло бо
да и изра зи тел на тво јот су ве ре ни тет, 
и ја прок ла ми ра пред цел сло бо да и 
изра зи тел на тво јот су ве ре ни тет, и 
ја прок ла ми ра пред цел свет пол на
та на ци о нал на сло бо да на ма ке дон
ски от на род во ПРВАТА СЛОБОДНА 

Манифест од првото заседание на антифашистичкото 
собрание на народното ослободување на Македонија  
до македонскиот народ

През дол ги те го ди ни на ропс тво то, те шка та ствар ност те 
на у чи оти ти про тив под ли те по ро бу ва чи имаш са мо ед-
но си гур но ора жие: бор ба та. 

Фреска: Борко Лазески, Сутјеска 1972
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МАКЕДОНСКА ДРЖАВА. Ве ков ни от 
иде ал на ма ке дон ски от на род се по
стиг ну ва. За прв пат пос ле Са мо и ла 
ма ке дон ски от на род ство ри сво ја 
собс тве на др жа ва; за прв пат ма ке
дон ски от на род ќе се осе ти во Ма ке
до ни ја ка ко во сво ја кук ја; за прв пат 
тој ста на не дреб на па ра во сме тки те 
на гра беж ли ви те си ли, ами сло бо ден 
на род во сло бод на др жа ва. То ва е 
нај го ле ма та при до би вка во исто ри
ја та на на ши от на род, спе ча ле на во 
ги гант ски от ан ти фа ши стич ки фронт 
со кр вта на нај до бри те си но ви на 
Ма ке до ни ја и со по мо шта на дру ги те 
на ро ди на Ју гос ла ви ја, оси гу ре на во 
но ва, фе де ра тив на за ед ни ца на на
ро ди те на Ју гос ла ви ја.

Тр гај ќи од жи вот ни те ин те ре си на 
ма ке дон ски от на род, од не го ви те 
за ед нич ки бор би со дру ги те на ро ди 
во Ју гос ла ви ја про тив го ле мосрп
ска та хе ге мо ни ја и од ска пи те жер
тви да де ни про тив за ед нич ки от фа
ши ски оку па тор, пр во то ма ке дон ско 
На род но со бра ние из ја ву ва во твое 
име оди МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 
ВЛЕГУВА КАКО НАЦИОНАЛНО 
ОСЛОБОДЕН И РАВНОПРАВЕН 
ЧЛЕН ВО НОВА, ДЕМОКРАТСКА И 
ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА, на 
прин ци пи те уста но ве ни на ИИ за
се да ние на Ан ти фа ши ско то ве ќе на 
на род но то ос ло бо ду ва не на Ју гос ла
ви ја (АВНОЈ), на кое му се приз на ја 
пра ва та на на ци о нал на сло бо да. Со 
то ва, ма ке дон ски от на род ста ну ва 
гра ди тел на но ва Ју гос ла ви ја, ко ја 
е де ло и израз на не раз дру жи во то 
единс тво и брат ство на си те неј зи
ни на ро ди, и нај го ле ма та га ран ци ја 
ка ко за сло бо да та на се кој от де лен 
на род, та ка и за сло бо да та на си те 
на ро ди во Ју гос ла ви ја за јед но. Ка
ко дел на но ва, де мо крат ска и фе де
ра тив на Ју гос ла ви ја, ма ке дон ски от 
на род ста ну ва со јуз ник на го ле ми те 
си ли по бе ди тел ки.

Тр гвај ќи од ве ков ни те иде а ли на ма
ке дон ски от на род, пр во то ма ке дон
ско На род но Со бра ние го прок ла ми
ра пред цел свет сво е то пра вед но и 
не о стап но са ка ње ЗА ОБЕДИНЕНИЕ 
НА ЦЕЛИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД 
на прин ци пи те на пра во то за са мо о
пре де лу ва не. Со то ва ќе се ту ри крај 
на робс тво то на ма ке дон ски от на род 
во си те не го ви де ло ви и ќе се соз да
дат ус ло ви ја за искре на со ли дар ност 
и мир меж ду бал кан ски те на ро ди.

Би деј ќи свес но оти фа шиз мот е нај
го ле ми от враг на ма ли те на ро ди и на 
слав јанс тво то, пр во то ма ке дон ско 
На род но со бра ние тр жес тве но из ја
ву ва оти ма ке дон ски от на род не ма 
да го оста ви ора жи е то ду ри фа шиз
мот со си те не го ви по ма га чи не би де 
ис це ло раз гро мен.

Бо реј ќи се за сло бо да та на ма ке
дон ски от на род, пр во то ма ке дон ско 
На род но Со бра ние ги ПРОКЛАМИРА 
ПРАВАТА НА ПОЛНА СЛОБОДА 
И РАВНОПРАВНОСТ НА СИТЕ 
НАРОДНОСТИ ВО МАКЕДОНИЈА.

Ма ке дон ци и Ма ке дон ки, бра ќа и се
стри!

Пр во то ма ке дон ско На род но Со
бра ние ги прок ла ми ра ови ја све ти 
прин ци пи во мо мент ко га брат ска та 
по бе до нос на Цр ве на ар ми ја, ста
пу ва на гер ман ска зем ја и не за др
жи во оди кон Бер лин, ко га на ши те 
анг лоаме ри кан ски со јуз ни ци на 
за пад го про би ја ат лан ски от зид на 
Хит ле ро ва та евро пеј ска зан да на, ко
га со јуз нич ки те ар ми ии од југ на ста
пу ваа кон Ал пи те, ко га при ка за на та 
со сме лост Ти то ва ар ми ја се го тви да 
трг не на Бел град, За греб, Љуб ља на, 
Са ра је во и Скоп је.

Пр во то ма ке дон ско На род но Со
бра ние ги прок ла ми ра овие го ле ми 
прин ци пи во сог ла сие со ос нов ни те 
ре ше ниа на Мо сков ска та и Те хе ран
ска та кон фе рен ци ја, кои ги га ран ти
ра ат пра ва та на сло бо ден жи вот на 

се кој на род, ан га жи ран во бор ба та 
про тив фа ши ски от оку па тор.

Во ови ја дни се ре ша ва сад ба та на 
на ши от на род за ве ко ви. Исто ри ја та 
ве по ста ви ла пред суд бо нос на про
ба. Од вас за ви си да ли Ма ке до ни ја 
ќе би де зан да на за ро бо ви или сло
бод на та тко ви на на сло бод ни лу ѓе. 

Жер тви те на ва шие бра ќа и пра во
бор ци ве ви ка ат на пос ле ден ју риш. 
Сет ни на та ва ша и сет ни на та на на
ша та ро ди на ве ви ка ат на пос ле ден, 
од лу чен бој. На ре де те се си те во на
род ноос ло бо ди тел ни от фронт и до
ка же те оти сте до стој ни си но ви на 
еден ју нач ки на род. Диг не те се си те 
про тив кр ва ви от оку па тор и до ка
же те оти сте спо соб ни да си ја спе
ча ли те сло бо да та и из гра ди те са ми 
сет ни на та.

Ма ке дон ци под Бу га ри ја и Гр ци ја,

Оби де ни е то на це ли от ма ке дон ски 
на род за ви си од ва ше то уча стие во 
ги гант ски от ан ти фа ши стич ки фронт. 
Са мо со бор ба про тив под ли от фа
ши ски оку па тор ќе го спе ча ли те пра
во то на са мо о пре де лу е ње и обе ди
не ние на це ли от ма ке дон ски на род 
под по кро вот на Ти то ва Ју гос ла ви
ја, ко ја ста на сло бод на за ед ни ца на 
сло бод ни и рав но прав ни на ро ди. 
Не ка бор ба та на ма ке дон ски от пи е
монт ве оду ше ви за пос ме ла бор ба 
про тив фа ши ски от по ро бу вач! Не ка 
па тот на овој дел на Ма ке до ни ја ста
не и ваш пат, оти са мо тој во ди кон 
сло бо да та и оби де ни е то на це ли
от ма ке дон ски на род! Не ка ва ше то 
уча стие во све оп шта та ан ти фа ши ска 
бор ба им да де жи вот на прин ци пи те 
прок ла ми ра ни на пр во то ма ке дон ско 
На род но Со бра ние и не ка ги збри ше 
искус тве ни те гра ни ци ко ји раз де ли
ја брат од брат, Ма ке до нец од Ма ке
до нец.

Бра ќа Ар на у ти, Тур ци и Вла си,

По ро бу ва чи те на Ма ке до ни ја од вез
ден са ка ле да не раз де лат и ска рат 
за по лес но да ја вла дат на ша та та
тко ви на и да ги гра бат на ши те на
ро ди. Те шко то ми на то ни по ка жа 
оти ин те ре си те на на ши те на ро ди са 
исти, а нив на та сад ба за ед нич ка. Во 
овие ре ши тел ни мо мен ти си те ние 
из гра ду ва ме сло бод на Ма ке до ни ја. 
Ка ква Ма ке до ни ја ќе из гра ди ме, та
ква ќе ја има ме.

Ва ши те си но ви учес тву ват во ма
ке дон ска та вој ска и зе мат ве ќе ко
манд ни ме ста. Ва ши те пр во бор ци 
учес тву ват ка ко пра те ни ци  на род
ни прет ста ви те ли во На род но то Со
бра ние. Пр во то ма ке дон ско На род но 
Со бра ние е прок ла ми ра сло бо да та и 
рав но прав но ста на си те на род но сти 
во Ма ке до ни ја. Мо би ли зи рај те ги 
си те си ли по ско ро да ги ос тва ри ме 
не го ви те све ти прин ци пи. Учес тву
вај те рав но прав но во бор ба та про тив 
оку па то рот за да мо же те рав но прав
но да учес тву ва те во из гра ду вај не то 
на сло бод на Ма ке до ни ја  сло бод на 
та тко ви на на си те на род но сти.

Илин ден ци,

Кр ва ви от фа ши ски оку па тор спе ку
ли ра со ва ши те жер тви и со ва ша та 
крв. Тој срам но ги изо па чу ва це ли те 
на ва ша та не се бич на бор ба во ми на
ло то. Тој се опир ва да го сро за ва ши
от авто ри тет, упо тре бу вај ќи ве ка ко 
пер де за страш ни от гра беж и те рор 
спро ве ду ван над ва ша та зем ја. Тој 
под мол но се опи тва во нај ре ши тел

ни те мо мен ти да го раз де ли ва ши от 
на род на ста ри и мла ди.
Се ис пол ну ват це ли те за кои вие 
сте се бо ри ле. Ма ке до ни ја вр ви кон 
сво ја та сло бо да, кон не по стиг на ти от 
иде ал за кој хи лад ни ци ва ши дру га
ри ги да доа свој те жи во ти во Илин
ден ска та епо пеа. Ва ши от пр во бо рец 
и дру гар Ди ми тар Вла хов е еден од 
на ши те во да чи. Ва ше то ме сто е по
крај ва ши те си но ви и вну ци. На пред 
во бор ба та за иде а ли те за кои ва ша
та ге не ра ци ја се бо ре ше, а на ша та ги 
ис пол ну ва! На пред ста ри и мла ди за 
из гра ду ва не на сло бод на Ма ке до ни
ја.

Ма ке дон ска еми гра ци јо во Бу га ри ја,

Ропс тво то на на ша та ма ке дон ска ро
ди на ве от де ли од ва ши те ку ќи, од 
ва ши те бли ски, од ва ши те се ла и 
гра до ви. Те шка та сад ба на ва ша та 
по ро бе на та тко ви на ве фр ли во ла
пи те на под ли от кор бур гов ски ди
кта тор. Во мрач ни те за во е ва тел ни 
пла но ви на кр ва ви от ко бур гов ски 
дво рец, на вас ви бе ше пре до пре де
ле на рол ја та на во е ни про во ка то ри 
на Бал ка нот и на кам шик во ра це те 
на ти ра ни те про тив сло бо до љу би ви
от бу гар ски на род.

Ние си но ви те на бо реч ка Ма ке до
ни ја вез ден сме пра ве ле раз ли ки 
меж ду убиј ци те од бан да та на Иван 
Ми хај лов и чес на та ма ке дон ска еми
гра ци ја. Ние од вез ден сме зна е
ле оти во ва ши те гра ди ни ко гаш не 
пре ста на ло да бие ед но чес но ср це 
на на ша та об шта ро ди на, оти на ши
те иде а ли са и ва ши иде а ли и оти во 
вас ни ко га не угас на ло же ле а ни е
то да се нај де те пак во ва ша та сло
бод на и не за стра не на ма ке дон ска 
та тко ви на. Пр во то ма ке дон ско На
род но Со бра ние ви ис пра ќа пла ме ни 
брат ски поз дра ви и ве ка ни во друж
на бор ба за ос ло бо ду вај не на Ма ке
до ни ја и из гра ду вај не на сло бод на 
Ма ке дон ска др жа ва. Отвр ле те ги са
мо наз на че ни те во да чи око лу кр во
ло кот Иван Ми хај лов! При са е ди не те 
се кон на ши от На род ноос ло бо ди те
лен фронт за из бр ку ва не на фа ши
ски те по ро би те ли! Зе ме те уча стие 
во ос ло бо ду вај не то на об шта та ма
ке дон ска та тко ви на! Дај те го сво јот 
дел во неј зи но то из гра ду вај не! Не ка 
на ша та спло те ност ста не остар од
го вор на си те по ро бу вач ки пла но ви! 
Не ка на ше то единс тво ста не страх и 
тре пет за вра го ви те на Ма ке до ни ја! 
Не ка на ши от бо реч ки па три о ти зам 
ста не га ран ци ја за по до бра сет ни на 
на на ша та та тко ви на!

Ма ке дон ски ра бот ни ци!

Вие пр ви раз бра вте оти фа шиз мот е 
ваш нај го лем душ ман, нај сви ре пи от 
по ро би тел на ва ши от на род, и вие 
пр ви вле го вте во све та та бор ба про
тив не го. Зад се ко ја по бе да во ова ја 
тро го диш на бор ба се крие по жр тво
ва но ста на ва ши те пр во бор ци. Се кој 
ус пех про тив кр ва ви от фа ши ски оку
па тор е израс нал од кр вта на ва ши те 
дру га ри.

Во сло бод на Ма ке до ни ја, во но ва Ју
гос ла ви ја, вие ќе за поч не те еден по
сре ќен и по до сто ен за вас жи вот.

Во пред ве че ри е то на сло бо да та ни 
еден ваш дру гар не смее да оста не 
на стра на од бор ба та. На пу штај те ги 
фа ши ски те ра бо тил ни ци, фа бри ки и 
руд ни ци! На пу штај те ги фа бри ки те 
во фа ши ска Гер ма ни ја! Вле гу вај те во 
ва ша та на род ноос ло бо ди тел на вој
ска и ста не те неј зин грб нак! Со сво
е то ма сов но уча стие ста не те пр во
бор ци на На род но ос ло бо ди тел на та 
бор ба! Со сво ја та хра брост ста не те 
гор дост на на ши от на род! Со сво ја та 
при ка жа на упор ност из гра ду вај те ја 
сло бод на Ма ке до ни ја и ста не те неј
зи ни нај пре да ни тво ри те ли! На пра
ве те од но ва та ма ке дон ска др жа ва 
ви стин ска, сло бод на, и пра вед на та
тко ви на на це ли от ра бо тен на род.

Ма ке дон ски се ла ни,

Вие нај до бро осе ти вте на сопс тве
на та ко жа што зна чи фа ши ско ропс
тво. Во ови ја три го ди ни пло до ви те 
на ва ши от труд се гра беа и се гра
бат по нај бе сра мен на чин, а на вас 
ви оста ва са мо роп ска ра бо та, бе да и 
без пра вие. Фа ши ски те по ве ла чи ве 
оста ви ја да жи ви те са мо за тоа, да 
мо же те да ра бо ти те на нив на та вој на 
ма ши на. Од ва ши от труд се го јат оку
па тор ски те гра ба чи, а вие оста ну е те 
глад ни, го ли и бо си. Фа шиз мот ви 
зе де се, а не ви да де ни што.

Во ови је не кол ко ме се ци се ре ша
ва сад ба та на ма ке дон ски от на род. 
Сад ба та на Ма ке до ни ја е сад ба на 
ма ке дон ски от на род. Сад ба та на 
Ма ке до ни ја е сад ба на ма ке дон ски
те се ла ни, де ка вие сте нај го ле ми от 
не гов дел. Не да вај те ги свој те про
из ве де ни ја на фа ши ски те изе де ни
ци! Криј те го жи то то! Из би вај те ги 
ре кви зи о ни те ко ми сии! Па ле те ги 
фа ши ски те оп шти ни. Не пла ќај те 
да на ци на ва ши те по ро би те ли! Вле
гу вај те сме ло во ре до ви те на на ша та 
вој ска! Ста не те си те ка ко еден да ја 
из во ју ва ме сло бо да та и да ја из гра
ди ме сло бод на Ма ке до ни ја.

Ма ке дон ски мла дин ци и мла дин ки,

Вие бе вте пр ва та жер тва на фа ши
ски те оку па то ри и вие кре на вте пр
ви во бор ба про тив нив. Со сво ја та 
при ка жа на хра брост вие да до вте 
при мер ка ко се слу жи на на род ни те 
иде а ли. Вие де нес го чи ни те нај бор
бе но то ја дро на на ша та вој ска.

Во бор ба та што се во ди де нес се из
гра ду ва по ар на мла дин ска сет ни на. 

Сло бод на Ма ке до ни ја вие тре ба да 
(ја) из гра ди те. Со си те си ли по мог
не те за спро ве ду е но то на ре ше ни а та 
на АСНОМ и (за) из гра ду е не то на но
ва та на род на де мо кра тич на власт во 
Ма ке до ни ја и (на) на ша та Ма ке дон
ска др жа ва.

Бор ци од На род ноос ло бо ди тел на
та вој ска на Ма ке до ни ја, пар ти за ни, 
вој ни ци, офи це ри, по до фи це ри и по
ли тич ки ра бот ни ци,

Со ва ша та при ка жа на сме лост вие го 
раз не со вте ма ке дон ско то име по цел 
свет. Со сво ја та без при мер на по жер
тву ва ност вие му на те ра вте страв во 
ко ски те на фа ши ски от оку па тор. Со 
кр вта на нај до бри те свои дру га ри 
вие е ис пи са вте слав на та исто ри ја 
на ма ке дон ски от на род. По бе да та е 
бли зу, но тре бат уште на по ри да се 
из во ју ва сло бо да та на ма ке дон ски от 
на род. Во ги гант ска та бор ба што се 
во ди де нес, вие не сте са ми. Вие сте 
дел на слав на та На род ноос ло бо ди
тел на вој ска на Ју гос ла ви ја и ка ко 
та кви  со јуз ни ци на по бе до нос на та 
Цр ве на ар ми ја и на анг ло а ме ри кан
ски те вој ски, кои ги за да ват пос лед
ни те уда ри на фа ши ски от оку па тор.

За па ле ни те се ла по це ла Ма ке до
ни ја ве ка нат на осве та! По ро бе ни от 
ма ке дон ски на род че ка од вас сло бо
да! Др же те го уште поц вр сто ора жи
е то спе ча ле но со крв, јак не те ја уште 
по ве ќе ва ша та дис цип ли на и во е на 
ве шти на! Диг не те го уште по ви со ко 
зна ме то на Го це Дел чев! Го тве те се 
за пос лед ни те уда ри на фа ши ски от 
оку па тор! Го тве те се за сло бо ду е не 
на Ма ке до ни ја!

Ма ке дон ски мај ки, же ни и се стри

Во ова ја ве ли чанс тве на бор ба вие го 
да до вте сво јот кр вав дел. Во сло бо
да та на ма ке дон ски от на род вие ќе 
си ја спе ча ли те и собс тве на та сло бо
да. Во утреш на сло бод на Ма ке до ни
ја, Вие ќе би де те неј зи ни сло бод ни и 
рав но прав ни стро и те ли.

Учес тву вај те уште по ма сов но во на
род ноос ло бо ди тел на бор ба! Мо би
ли зи рај те ги си те свои дру гар ки за 
бор ба на фронт и ра бо та во ти лот. 
Бор ци те на фрон тот има ат нуж да од 
ва ша та по ткре па. Сло бо да та на ва
ши от на род има ат нуж да од ва ша та 
по мош. Из гра ду вај не то на но ва та 
др жа ва не мо же да се за мис ли без 
ва ше то рав но прав но уча стие. Прег
не те ги си те си ли за по ско ро да ги 
ос тва ри ме прин ци пи те пр возг ла се
ни од пр во то ма ке дон ско На род но 
Со бра ние.

Ма ке дон ски на ро де, бра ќа и се стри!

Зо ра та на сло бо да та из гре ва! Од кр
ва ва та бор ба израс на ве ќе сло бод на 
Ма ке дон ска др жа ва, во но ва, де мо
крат ска и фе де ра тив на Ју гос ла ви
ја. Но бор ба та уште не е за вр ше на. 
Прег не те ги си те си ли да се истрг не 
сло бо да та што по ско ро, да се са чу
ва ат пе чал би те на се гаш на та бор ба, 
мо би ли зи рај те ги си те сна ги за из
гра ду вај не то на на ша та др жа ва и на
пра ве те од неа срет на та тко ви на на 
сре ќен на род.

Сè за фронт  сè за по бе да!

Да жи вее пр ва та Ма ке дон ска Др жа
ва во но ва, де мо крат ска фе де ра тив
на Ју гос ла ви ја!

Да жи вее пр во то Ан ти фа шис тко со
бра ние за на род но ос ло бо ду ва не на 
Ма ке до ни ја!

Да жи вее Ан ти фа ши ско то ве ќе на 
на род но то ос ло бо ду ва не на Ју гос ла
ви ја!

Да жи вее на ци о нал ни от ко ми тет, на 
че ло со лу бим ни от во дач на Ју гос ла
ви ја Мар шал Ти то!

Да жи вее не раз дру жи во то брат ство 
и единс тво на на ро ди те на Ју гос ла
ви ја!

Да жи вее На род ноос ло бо ди тел на та 
вој ска на Ју гос ла ви ја!

За Ан ти фа ши ско то со бра ние на на род но то ос
ло бо ду ва не на Ма ке до ни ја:

Пре зи ди ум:

Пре тсе да тел: Ме то ди Ан до нов  Чен то, тр го вец 
од При леп;

пот пред се да те ли: Пан ко Браш на ров, учи тел од 
Ве лес и Ема ну ил Чуч ков, ди ре ктор на гим на зи
ја од Штип;

се кре та ри: Лјуб чо Ар сов, бан кар ски чи нов ник 
од Штип и Др. Вла ди мир По ле жи нов ски, прав
ник од Ки че во;

чле но ви: Вен ко Мар ков ски, по ет од Скоп је, 
Цве тко Узу нов ски, ра бот ник од Прес па, Бо го је 
Фо тев, зем ло де лец од с. Би стри ца  Би тол ско 
ген(ерал)ма јор Ми ха ил Апо стол ски, ко ман
дант на НОВ и ПОМ, од Штип, Стра хил Ги гов, 
н(ачал ник) од пер сон(ал ни от) от дел на Гл(ав
ни от) Штаб, Пе тре Пи ру зе, ад во кат од Охрид, 
Ки рил Пе тру шев, ра бот ник од Скоп је, Јо ван 
Јор гов, све ште ник од с. Дре но во, Епа ми нон да 
ПопАн до нов проф(есор) од Стру ми ца, Ге на дие 
Ле шков, зем лод(елец) од с. Дре но во, Брод ско, 
Ќе мал Аго ли, сту дент од Де бар, Ла зар Со ко лов 
еко но мист од Ку ма но во, Ве ра Аце ва, до ма
ќин ка од При леп, Кам бер Ха сан, зем лед(елец) 
од с. Ди сан, Ацо Пе тров ски, кро јач од Скоп је, 
Мла ден Ге ор ги ев Че ло печ ки, земл(оде лец) од 
с. Че ло пек, Лил ја на Ча лов ска, сту ден тка од Би
то ла.

Из вор: Збор ник на до ку мен ти од АСНОМ, Ин
сти тут за на ци о нал на исто ри ја, 1964

Манифест од првото заседание на антифашистичкото 
собрание на народното ослободување на Македонија  
до македонскиот народ

МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД ВЛЕГУВА КАКО 
НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДЕН 
И РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН 
ВО НОВА, ДЕМОКРАТСКА 
И ФЕДЕРАТИВНА 
ЈУГОСЛАВИЈА.

Бо реј ќи се за сло бо да-
та на ма ке дон ски от на-
род, пр во то ма ке дон ско 
На род но Со бра ние ги 
ПРОКЛАМИРА ПРАВАТА 
НА ПОЛНА СЛОБОДА И 
РАВНОПРАВНОСТ НА 
СИТЕ НАРОДНОСТИ ВО 
МАКЕДОНИЈА.
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При леп, ле то 1940

Во тој пер и од, на по че то кот на 1940 
го ди на, Пар ти ја та во При леп се впу
шти и во по о тво ре ни ак ции. За ед на 
од нај у дар ни те се сме та ше пи шу ва
ње то па ро ли со цр ве на бо ја  про тив 
ска по ти ја та, про тив вој на та и сл. При 
ед на та ква ак ци ја на ста на про ва ла. 
Ме ѓу оста на ти те бе ше про ва лен и се
кре та рот на Мес ни от ко ми тет Ми це 
Ди мев ски, др во дел ски ра бот ник, кој 
дој де на ме сто то на Ти квар ко га овој 
за ми на во По кра ин ски от ко ми тет. Ми
це ус пеа да по бег не не ка де во Ср би ја, 
ка де што по ра но има ше ра бо те но ка ко 
др во дел ски ра бот ник. Ор га ни за ци ја та 
бе ше обезг ла ве на за мо мент. И то гаш 
во сог лас ност со ПК на неј зи но че ло 
дој де Куз ман Јо си фов ски. Под не го во 
ра ко водс тво Ор га ни за ци ја та на пра ви 
го ле ми че ко ри во сво е то зац врс ну ва
ње, ома со ву ва ње и акти ви ра ње низ 
ак ции (ра бот нич ки штрај ко ви, сè до 
де мон стра ции на 2 август  Илин ден).
Во ра но то ле то на 1940 го ди на ма ту
ри рав. По втор но вле гов во пар ти ска та 
ќе ли ја а по ме сец и пол и во МК, се га 
ве ќе ка ко се кре тар на МК на СКОЈ. На 
сед ни ца та на но во фор ми ра ни от МК 
на СКОЈ се би ра ше се кре тар со тај но 
гла са ње. Има ше двај ца кан ди да ти  
јас и мо јот школ ски дру гар Бла го ја Ко
ру бин. До бив по ве ќе гла со ви и ста нав 
се кре тар. То гаш не ка ко авто мат ски 
се кре та ри те на ско ев ски те ра ко водс
тва ста ну ваа и чле но ви на пар ти ски те 
фо ру ми. Ов де оста нав до есен та до де
ка не за ми нав на сту дии во Скоп је.
Пар ти ска та ор га ни за ци ја во При леп 
во 1940 го ди на раз ви го ле ма ре во
лу ци о нер на деј ност. Нај сил но бе ше 
штрај кач ко то дви же ње (кон ду ра џи
ски те, др во дел ски те и дру ги ра бот
ни ци, ра бот ни ци те во Ту тун ски от мо
но пол, па и са ми те ту ту на ри). Во ед но 
се пак ре ла тив но ма ло грат че се то тоа 
сил но се по чув ству ва. Си те, и гра
ѓа ни те и вла ста, по чув ству ваа де ка 
дејс тву ва не ко ја тај на (иле гал на) ор
га ни за ци ја. КП поч на да се здо би ва 
со сè по го лем авто ри тет. Актив но ста 
на Пар ти ја та кул ми ни ра ше со го ле ма
та Илин ден ска де мон стра ци ја во ко ја 
учес тву ваа ил јад ни ци лу ѓе. Дватри 
де на пред Илин ден во При леп при
стиг наа Сре тен Жу јо виќ, ин стру ктор 
на ЦК КПЈ и Пе ро Ти квар, то гаш ве ќе 
ор га ни за ци о нен се кре тар на По кра
ин ски от ко ми тет. Тие на сед ни ца на 
МК по ста ви ја за да ча на Илин ден да 
се ор га ни зи ра де мон стра ци ја. Иде ја

та на Жу јо виќ бе ше на по ве ќе ме ста 
во Ма ке до ни ја ток му на тој да тум на
ро дот да се по тсе ти на сво е то ре во лу
ци о нер но ми на то и да трг не по па тот 
на об но ву ва ње на бор бе ни те тра ди
ции.
На Илин ден, ра но утро то по го ле ма 
гру па (не што пре ку сто ти на) ко му ни
сти и сим па ти зе ри из ле гов ме на из
лет во Пле твар ско: поп лад не то (нег
де при кве ре чи на) сле гу ва ме в град и 
од кај би вша та учи тел ска шко ла (се га 
при леп ска та бол ни ца) на ста пив ме со 
бор бе ни пес ни и па ро ли. Спон та но 
око лу нас поч на да се со би ра мла ди
на и на род. Прв го вор ник на Кор зо то 
бе ше Бор ка Та ле ски. Тој одр жа, ог нен 
го вор со кој ја рас па ли ма са та. По тоа 
се ја ви Тар цан (Трај ко Бо шков ски). И 
на кра јот, пред џан дар ме ри ја та да нè 
рас ту ри, на го вор ни ца та се ка чи се
кре та рот на МК Куз ман Јо си фов ски. 
Це ли от на стан бе ше го ле мо из не на
ду ва ње за си те во гра дот. На ста наа 
ап се ња: за тво рот се на пол ни. Пар ти
ја та ор га ни зи ра со би ра ње на на род
на по мош и хра на за за тво ре ни ци те. 
Ак ци ја та на и де на ма сов на по ткре па. 
Во чар ши ја та по мо шта се со би ра ше 
ско ро ле гал но. Вла сти те изд во и ја че
тво ри ца ме ѓу за тво ре ни ци те (Бор ка 
Та ле ски, Трај ко Бо шков скиТар цан, 
Ме то ди ја Ан до новЧен то и Ко це Ќур
чи ја) и ги ис пра ти ја во Бел град на Ада 
Ци ган ли ја за да им су ди су дот за за
шти та на др жа ва та. По ра ди не до стиг 
на до ка зи су дот ги ос ло бо ди (не кол ку
ми на од нив беа пос ле ис пра те ни во 
но во фор ми ра ни от конц ло гор во Ива
ни ца). Овие ак ции при до не соа Пар ти
ја та да поч не да се ома со ву ва и око лу 
неа да се со би ра ат и сим па ти зе ри.
Ова ма ла сто ри ја ја иска жав за да се 
приб ли жам до од го во рот на Ва ше то 
пра ша ње.
Мис лам де ка не кол ку де та ли беа пре
суд ни за мо ја та опре дел ба да се нај
дам на ле ви ца та во Ма ке до ни ја. 

Пр во, се мејс тво то, кое бе ше па три јар
хал но, но вид но па три от ски ори ен ти
ра но. По тоа, гим на зи ски от ам би ент 
кој вли ја ше на мо е то ин те ле кту ал но и 
ду хов но про фи ли ра ње. Чи тав, мно гу 
чи тав. Мис лам де ка са мо тоа мо же ше 
да ја ис пол ни мо ја та бе скрај на љу бо
пит ност. Чи тав сè што ќе ми дој де ше 
под ра ка. Не ми бе ше до вол но тоа што 
го изу чу вав ме ка ко мла ди ко му ни сти 
 кла си ци те на мар ксиз мот кои не
сом не но вли ја е ја на мо јот пог лед врз 
све тот. И, ов де би го сме стил ско ев
ски от и пар ти ски ан гаж ман, од нос но 
окру жу ва ње то со лич но сти кои во тие 
исто ри ски вре ми ња и ин те ле кту ал но 
и мо рал но беа на стра на та на про
гре сот. А, тоа не бе ше лес но во ед но 
ма ло ме сто ка кво што бе ше При леп. 
Бе ше по треб на па мет, чо веч ка сме
лост и мно гу дар ба да се кре нат лу ѓе то 
на от пор про тив ед на ре ал ност ко ја ги 
др же ше во со ци јал на бе да, во на ци
о нал на обес пра ве ност, во ин те ле кту
ал на си ро ма шти ја.

Ка пи ту ла ци ја та на Ју гос ла ви ја, 1941
То гаш на та вла да на Цве тко виќМа чек 
ка пи ту ли ра пред Хит ле ра и на 26 март 
пот пи ша про то кол за при ста пу ва ње 
на Ју гос ла ви ја кон трој ни от пакт. Срп
ски от на род, осо бе но оној бор бе ни от, 
од луч но се спро тив ста ви на тој акт. Се 
диг на на бунт и на 27 март се слу чи ја 
го ле ми де мон стра ции во Бел град: нив 
ги во деа па три от ски рас по ло же ни те 
гра ѓа ни, а по тоа се вклу чи ја и ко му ни
сти те и до бро ги иско ри сти ја. Де мон
стра ции има ше и по дру ги срп ски гра
до ви, а не кои се одр жаа и во Скоп је 
и сл. Срп ска та власт во При леп уште 
со пр ви от ден на вој на та поч на да се 
се ли, да бе га за Ср би ја. Мно гу ми на 
за ра ди зло де ла та што ги беа на пра
ви ле се пла шеа од од маз да. Пар ти ја та 
за зе де став  Ср би те да не се мал тре
ти ра ат и да им се по мог не.
Јас вед наш ја на пу штив иле га ла та и 
се вклу чив во пар ти ска та ра бо та. Во 
При леп вла ста бе гај ќи оста ви мно гу 
ма га ци ни (и од вој ска та) пол ни со сто
ка. На ро дот на ва ли да ги огра би ма га
ци ни те. МК на При леп да де ди ре кти
ва ко му ни сти те да се рас по ре дат кај 
ма га ци ни те и да се на пра ви не ка ков 
ред во де ле ње раз на сто ка на лу ѓе то. 
На ко му ни сти те им бе ше за бра не то да 
зе мат што би ло за се бе.
При леп ска та пар ти ска ор га ни за ци ја, 
не че кај ќи ни ка кви ди ре кти ви одоз го
ра, ста пи во ак ци ја. Ве ќе на 1 април 
ве чер та се со ста на Мес ни от ко ми тет и 
до не се зна чај ни од лу ки. Нив на по ен
та бе ше  ко му ни сти те и на ро дот да му 
да дат от пор на оку па то рот. На со ста
но кот е за зе мен став за бој кот на но
ва та оку па тор ска бу гар ска власт  ни
ту еден ко му нист не смее да и слу жи, 
а исто та ка од тоа да се од вра ќа ат си
те чес ни гра ѓа ни. Се зак лу чи во пр во 
вре ме да се на ста пу ва пов ни ма тел но 
т.е. да се го во ри „ни аир од Ср би те, 
ни ту бе ри ќет од Бу га ри те”. Фор ми
ра ње то ко ми си ја за со би ра ње оруж је 
и вој нич ка опре ма зна че ше ори ен та
ци ја кон бор ба, кон во о ру же на бор ба. 
По овој со ста нок, ве ќе на 9 април во 
ку ќа та на Бор ка Си мо нот се одр жа со
ве ту ва ње со се кре та ри те на ќе ли и те и 
дру ги по и стак на ти ко му ни сти во гра
дот, со ве ту ва ње на кое се пре не соа 
зак лу чо ци те од МК.
Јас бев при су тен на со ве ту ва ње то од 
9 април. Тие де но ви за поч нав ме ние, 
при леп ски те ко му ни сти, да ја бе ле жи
ме сво ја та исто ри ја на Ре во лу ци ја та, 
на во ста ни е то на Ма ке до ни ја. Та кви от 
став на Мес ни от ко ми тет не бе ше ни
ка ко слу ча ен: Ор га ни за ци ја та во пос
лед ни те две го ди ни пред вој на та си
сте мат ски бе ше под го тву ва на за на
ста ни те кои до а ѓаа. Утре ден та по ова 
со ве ту ва ње ме не ме ко оп ти раа во МК 
на Пар ти ја та. Тоа чле ну ва ње во Ко ми

те тот не бе ше за дол го. Со иде ње то на 
Ти квар во При леп дој де и пре ду пре ду
ва ње де ка во Мес ни от ко ми тет има ло 
мно гу ин те ле кту ал ци. Всуш ност, бев
ме са мо ние двај ца  Бор ка Та ле ски и 
јас. И во овој слу чај дој де до израз по
сто ја но то се кташ тво на КПЈ во од нос 
на ин те ле кту ал ци те. Тоа бе ше при чи
на за мо е то из ле гу ва ње од МК.
Ја про дол жив актив но ста ка ко се кре
тар на ин те ле кту ал на та ќе ли ја. Во неа 
глав но чле ну ваа сту ден ти, еден учи
тел и дру ги. Пре ку неа одеа вр ски те 
и со нај го ле ми от број ин те ле кту ал ци 
кои не беа во Пар ти ја та (беа на ши 
сим па ти зе ри). На пар ти ска та ор га ни
за ци ја во При леп & бе ше сла ба точ ка 
се ло то. Та му на ше то вли ја ние бе ше 
ско ро ни ка кво. Тоа бе ше, впро чем, 
глав на ка ра кте ри сти ка на Пар ти ја та 
во це ла Ма ке до ни ја, со иск лу чок на 
Би тол ско и Прес па. По ра ди тоа МК 
офор ми ко ми си ја за ра бо та на се ло. И 
ние плив нав ме по се ла та, пре ку раз
но раз ни вр ски да соз да де ме ба рем 
не ко ја пот по ра. Се се ќа вам де ка на 22 
ју ни са бај ле то 1941 бев во се ло то Ро
по то во (во ова се ло ние имав ме ор га
ни за ци ја уште од пред вој на та). Ко га 
се вра тив поп лад не то раз брав де ка 
Гер ма ни ја го на пад на ла СССР. За нас 
тоа не бе ше баш го ле мо из не на ду ва
ње. Све до ци бев ме на го ле мо дви же
ње на гер ман ски вој ски од Гр ци ја кон 
се вер. Бев ме свес ни де ка се га на ша
та по лож ба ко ре ни то се ме ну ва, па и 
са ми от на чин на бор ба.
МК на При леп иста та ве чер се со ста на 
и до не се зак лу чо ци ме ѓу кои нај ва жен 
е тој за от поч ну ва ње со ре ши тел на 
во о ру же на бор ба про тив оку па то рот. 
Не ма по ве ќе „чу ва ње на ка дри те”; се 
ра бо ти за жи вот или смрт; МК фор ми
ра и во ен штаб на че ло со Ве ра Аце ва 
ка ко на чал ник. Утре ден та во ку ќа та на 
Бла го ја Ри стиќБа ле се одр жа пар ти
ско со ве ту ва ње на кое МК ни ги пре
не се зак лу чо ци те (на си те се кре та ри 
на ќе лии што бев ме при сут ни и на 
не кои дру ги по и стак на ти ко му ни сти). 
Си те по тоа вед наш трг нав ме во ди
рект на ра бо та по вр за на со во о ру же
на та бор ба. 
Око лу ам би ен тот кој бе ше ка ра кте ри
сте чен за ова вре ме би са кал да из
не сам и еден на стан кој го во ри за тоа 
де ка кај нас, ма ке дон ски те ко му ни сти, 

ве ќе прев ла ду ва ше ед на та ква со
стој ба на ду хот и на све ста ко ја бе ше 
вр за на за ма ке дон ска та на ци о нал на 
ка у за. Та ка, пред да дој дат бу гар ски
те оку па тор ски вој ски, во При леп со 
авто мо бил стиг на Да на ил Крап чев, 
ми ни стер за над во реш ни ра бо ти во 
при друж ба на уште не кои по ли ти ча
ри и др жав ни ци на Бу га ри ја. Тој бе ше 
оби ко лил не кол ку ме ста во Ма ке до
ни ја за да ја ис пи та по лож ба та. Да
на ил бе ше ро ден брат на мо ја та ба ба 
по мај ка ми, Ири на. И се раз би ра, Да
на ил дој де во до мот на ба ба ми. Ние 
дој дов ме да го ви ди ме и да го поз дра
ви ме „зна ме ни ти от” вуј ко. За вре ме 
на ру че кот во еден мо мент тој се свр те 
кон ме не и ме за пра ша: „А, бе Крст ју, 
се при ка жу ва де ка си бил про го ну ван 
за б’лгар шти на та”? „Не, вуј ко, му одо
во рив, по греш но ти ка жа ле”. Да на ил 
се ста пи са. Не оти тој не зна е ше во 
ка ква ра бо та сум јас впле ткан, ту ку 
са ка ше да ми пру жи шан са да се пре
до мис лам. По оку па ци ја та од стра на 
на Бу га ри те си те сту ден ти оти дов ме 
во Со фи ја за за пи шу ва ње на уни вер
зи те тот. Јас бев на го сти во не го ви от 
дом. Тоа не бе ше слу чај но. Тој са ка
ше јас по сто ја но да би дам под не го

ва кон тро ла, би деј ќи ние се којд нев но 
де мон стри рав ме по со фи ски те ули ци. 
Во Со фи ја оста нав ку со вре ме. Ко га 
по тоа во Со фи ја бе ше мај ка ми кај не
го тој и ре кол: „Бла го род на, тво јот син 
е не по прав лив ко му нист”.

11 Октом ври 1941

Во вр ска со во о ру же на та ак ци ја на 11 
октом ври по сто јат кон тро вер зи, де
ка би ла пр во стрикт но до го во ре на, 
па отка жа на од стра на на По кра ин
ски от ко ми тет... Ка ко се од не су ва ше 
при леп ска та пар ти ска ор га ни за ци ја 
спре ма овој по че ток на во о ру же на та 
бор ба?
Мес ни от ко ми тет ве ќе бе ше до нел 
од лу ка за по че ток на ак ци ја та на 11 
октом ври. Јас на 10 октом ври ве чер та 
из ле гов во пар ти за ни. Збор но ме сто 
бе ше зад Мар ку ку ле. Та му се при би
раа и дру ги те пар ти за ни. Утре ден та, 
на збор но то ме сто зад Мар ку ку ле, се 
со брав ме си те одре де ни за во пар
ти зан ски от одред (пре ку 40 ду ши). 
Поз на ти се де та ли те на оваа ак ци ја, 
на чи нот на кој таа бе ше из ве де на, 
пун кто ви те врз кои бе ше из вр шен на
пад... и сè што се слу чи по тоа. За ме
не, еве се га ко га се на вра ќам на тие 
де но ви, бе ше пре суд на ре ши тел но
ста на Ве ра Аце ва. Таа цвр сто оста на 
на ста вот да ја из вр ши ме ак ци ја та и 
по крај пис мо то од ПК за неј зи но од
ло жу ва ње. Мис лам де ка ту ка го ле мо 
вли ја ние има ше сме ло ста на Трај ко 
Бо шков скиТар цан. Тој, иа ко има ше 
еден сом неж де ка е на пра ве но пре
дав ство од еден чо век кој по бег на од 
одре дот, се пак ин си сти ра ше да трг не
ме и на уча ста кот и на по шта та и на 
за тво рот.
Има раз ни вер зии за суд би на та на пр
ви от при леп ски пар ти зан ски одред, 
де ка бил рас пу штен, де ка сам се рас
фор ми рал.
Ко га ја из вр шив ме ак ци ја та, во гра дот 
со го ле ми во е ни и по ли ци ски си ли се 
кре на по те ра по нас та ка што не ус
пе ав ме си те да дој де ме до ме сто то од 
ка де што трг нав ме во ак ци ја. Јас со 
ма ла гру па дру га ри и дру гар ки се за
сол нав кај ед на кар па во па ди ни те на 
Мар ку ку ле. Не кои од учес ни ци те на 
ак ци ја та беа уап се ни; ние утре ден та 
се до го во рив ме да сле зе ме во гра дот 
или во Ва рош и од та му да ба ра ме по
втор но вр ски со одре дот. Глав ни на та, 
што оста на на ме сто то да ги со че ка ре
зу ла ти те од ак ци ја та во гра дот, пред
во де на од Тар ца на и Бор ка Та ле ски, 
ко га ја ви де ле си ту а ци ја та за ми на ле 
кај се ло то Ро по то во (во шу ма та) ка де 
што вос по ста ви ле вр ска со пар ти ска
та ор га ни за ци ја. Јас и гру па та што се 
за сол нив ме кај Мар ку ку ле сле гов ме 
во гра дот и се за сол нив ме во раз ни 
ку ќи. По дендва вос по ста вив вр ска 

со МК и тие ме упа ти ја на ме сто то ка де 
што бе ше глав ни на та на одре дот, од 
Ро по то во на Ба бу на, над Сте па нач ки
от ма на стир. На 23 октом ври, со ед на 
по себ на це ре мо ни ја со да ва ње зак ле
тва, се офор ми шта бот на одре дот кој 
го до би име то Го це Дел чев. Јас сга нав 
по ли тич ки ко ме сар на одре дот.
Наб ли жу ва ше зи ма та и не ка де во де
кем ври дој де на со ста нок во При леп 
истак на ти от ре во лу ци о нер Стра шо 

Крсте Црвенковски 

Заробена вистина

Идејата на Жујовиќ беше на 
повеќе места во Македонија 
токму на тој датум народот 
да се потсети на своето 
револуционерно минато 
и да тргне по патот на 
обновување на борбените 
традиции

„А, бе Крстју, се прикажува дека си бил прогонуван за 
б’лгарштината”? „Не, вујко, му одоворив, погрешно ти 
кажале”. Данаил се стаписа.

Борко Лазески, Скици за фреската за НОВ, 1951-1954
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Пин џур. Во се ло то Ва рош, во при
сус тво на то гаш ни от се кре тар на 
Оп штин ски от ко ми тет на Пар ти ја та 
Пен ко Здра вков ски имав раз го вор со 
Пин џур. Тој ми ка жа за од лу ка та од 
По кра ин ско то ра ко водс тво одре дот 
да се рас фор ми ра и лу ѓе то да се рас
по ре дат. Тоа е во по че то кот на де кем
ври. Ор га ни за ци ја та во При леп, ко ја 
бе ше моќ на, мо же би и нај моќ на во 
Ма ке до ни ја, има ше мно гу сла бо вли
ја ние во се ло то и не мо же ше лу ѓе то 
та му да се рас по ре дат. А има ше дру га 
ор ган за ци ја, осо бе но би тол ска та, со 
ор га ни зи ра на це ла мре жа ќе лии по 
се ла та. До бар дел од одре дот оти де 
во тие би тол ски се ла.

На ста нот на Ка ле 1945

Ка ко „поч на” сло бо да та?
Во ос ло бо де но Скоп је дој дов ка
ко член на ПК на СКОЈ. Се кре тар на 
ко ми те тот бе ше Лил ја на Ча лов ска. 
Штом дој дов ме во Скоп је Лил ја на се 
вен ча со Ла зо Ко ли шев ски и би деј ќи 
то гаш си те се кре та ри на ПК на СКОЈ 
беа чле но ви на По лит би ро, и таа бе
ше член, но мо ра ше да се пов ле че од 
таа функ ци ја. Ме вик наа во ЦК и ми 
ре коа де ка јас тре ба да дој дам на неј
зи но ме сто за се кре тар на ПК СКОЈ. 
Не по ми наа не кол ку не де ли во ЦК 
кој бе ше сме стен спро ти ос нов но то 
учи ли ште „Го це Дел чев” ме по ви
каа двај ца та се кре та ри Ко ли шев ски 
и Узу нов ски да ми со оп штат де ка 
сум при мен и во По лит би ро то на ЦК. 
Ме ѓу тоа, од тоа не ста на ни што и ни
кој ни ко гаш не ми со оп шти зо што се 
отка жаа од таа од лу ка, не, се поч на и 
за вр ши со раз го во рот со Ко ли шев ски 
и Узу нов ски. Ина ку, штом дој дов на 
че ло на ПК СКОЈ поч наа под го то вки
те за Вто ри от кон грес на НОМСМ кој 
се одр жа во ја ну а ри. То гаш имав ме 
мно гу до бри вр ски со си те бал кан
ски мла дин ски ор га ни за ции, па и со 
ру ски от Ком со мол. Од си те со сед ни 
зем ји дој доа де ле га ции. Ко и гре сот се 
одр жа во по че то кот на ја ну а ри. Ре фе
рат има ше Ацо Шо пов, а јас бев пре
тсе да вач на кон гре сот. То гаш се слу
чи бун тот на вој ска та на Ка ле. Ед на 
гру па од учес ни ци те упад на во са ла та 
и пра ша: „Кои се ов де Ср би. Дај те ги 
Ср би те. По ка же те ни кои се Ср би”. За 
сре ќа, де ле га ци ја та на УСАОЈ ја во
де ше Хр ват, Сла вко Ко мар, кој бе ше и 
член на ЦК СКОЈ на Ју гос ла ви ја. Око
лу тој бунт на Ка ле се ис пре доа мно гу 
при каз ни.

Ко ја е Ва ша та?
Не ма мо ја при каз на. Има со бра но 
мно гу до ку мен ти исто ри ча рот То дор 
Си мо ски. Ба рем од тој ма те ри јал и од 
си те до ку мен ти ко неч но се гле да де
ка во оп што ни кој не за ги нал на Ка ле. 
Си те оние што се на ве ду ва де ка се 
уби е ни беа сос лу шу ва ни и има из ја
ви пред су дот и пред по ли ци ја та. Во 
по че то кот на 90ти те го ди ни во Но ва 
Ма ке до ни ја се по ја ви ед на ста ти ја 
од Гор ѓи Мал ков ски, млад исто ри
чар, до ктор на на у ки, кој ве ли де ка се 
стре ла ни 75 ду ши на Ка ле. Тоа пре

диз ви ка го лем ре волт ме ѓу бор ци те. 
Тие про те сти кон ти ну и ра но из ле гу ваа 
во Но ва Ма ке до ни ја. Спо ред до ку мен
та ци ја та де вет или де сет ду ши се осу
де ни на смрт од су до ви те.
Ка ков одек има ше тој на стан во Скоп је 
и во Ма ке до ни ја?
Ние од кон гре сот из ле гов ме на пло
шта дот. На ша глав на па ро ла бе ше: 
„Ние Ма ке дон ци те Ти то си го са ка
ме”, би деј ќи тие во нив ни те го во ри го 
не ги раа Ти то и ба раа ма ке дон ски ко
ман дант. Ни се при дру жи ма са на род 
кој ја при фа ти на ша та па ро ла. По тоа 
На род на од бра на (тоа бе ше ед на од 
без бед нос ни те ор га ни за ции) ги од не
се во ка сар ни. Беа из ве ду ва ни на суд. 
Не кои се осу ду ва ни на 1015 го ди ни, 
а ни од осу де ни те на смрт ни кој не е 
ег зе ку ти ран. По из вес но вре ме, а осо
бе но нег де око лу 2 август, ка ко на ци
о на лен праз ник прог ла сен од АСНОМ, 
тие се по ми лу ва ни. На не кои им е 
на ма ле на каз на та, не кои се по ми лу
ва ни, но не ма ско ро ни е ден што бил 
во за твор по ве ќе од се дум до де сет 
ме се ци. Си те се на кра јот пу ште ни на 
сло бо да. Тоа беа мла ди ма ке дон ски 
вој ни ци од ар ти ле ри ска та бри га да 
ме ѓу кои и не кои мо би ли зи раи по ста
ри вој ни ци што слу же ле во бу гар ска та 
вој ска под чие вли ја ние пот пад наа и 
не кои од мла ди те Тие во бун тот уфр
ли ја па ро ла „Не са ка ме на Бер лин, 
ту ку на Со лун”. Не са каа да одат на 
Срем ски фронт. То гаш Вр хов ни от 
штаб на Ју гос ла ви ја ис пра ти, би деј ќи 
се по ми на од пар ти зан ска на ре гу лар
на вој на, од Бел град, не кол ку Ср би и 
Цр но гор ци, ка ко ин стру кто ри. Овие 
бун тот го при ка жу ваа ка ко тие да ја 
пре зе ле це ла ко ман да во Ма ке до ни ја, 
што не е точ но. Еден од ди ску тан ти те, 
се га ге не рал во пен зи ја, во тоа вре
ме го во ри де ка од 24.000 ста ре ши ни 
са мо 120 би ле ис пра те ни од Бел град. 
Тој фе но мен, учес тво то на овие би вши 
вој ни ци и офи це ри не е до вол но рас
вет лен. Но, ед но е точ но, де ка не ма 
ни е ден чо век уби ен. Ист та ков бунт по 
ед на не де ладве се по ја ви и во Штип. 
Та му оти де Тем по кој одр жа го вор. И 
за Штип се при ка жу ва, но ни та му не
ма ни кој уби ен.
И два та на ста на се пак се мно гу ка
ра ктерн стичнн по вре ме то во кое се 
ја ву ва ат и по па ро ли те. Вре ме то е  
ве ќе ос ло бо де на зем ја, а па ро ли те се 
 да се трг не кон Со лун.
Це ло вре ме има ше стру ја, ду ри и во 
са мо то пар ти зан ско дви же ње ко ја се 
за ла га ше за обе ди ну ва ње на Ма ке до
ни ја. Ин сти ту тот за на ци о нал на исто
ри ја из да де две кни ги до ку мен ти од 
Фо рин офис, ка де што ап со лут но се 
гле да де ка би би ло ед на аван ту ра да 
се оти де на Со лун, за што та му ве ќе 
беа Анг ли ча ни те, со јуз ни ци те. Зна
чи, од окон чу ва ње на бор ба та про тив 
фа шиз мот, ко неч но то ури ва ње на Хит
лер, да се пре фр лиш на друг те рен и 
да вле зеш во об ла ста на сво и те со јуз
ни ци  вој нич ки тоа би би ло ма сакр, 
би деј ќи ние не рас по ла гав ме со та ква 
во е на тех ни ка со ка ква што рас по ла
гаа со јуз ни ци те. Освен тоа по ли тич ки 

бе ше не о држ ли во би деј ќи во Јал та 
бе ше на пра ве на по дел ба на сфе ри те 
на вли ја ние.
По тоа, јас бев пре фр лен за ин стру ктор 
(то гаш има ше ин стру ктор ска упра ва 
во ЦК) кој оди на те рен по ор га ни за
ци и те. Тоа тра е ше нег де до есен та. 
Есен та се из вр ши ре ор га ни за ци ја на 
те ри то ри ја та на Ма ке до ни ја. Пред 
тоа има ше окруж ни ко ми те ти на Пар
ти ја та и окруж ни ко ми те ти на но ва та 
на род на власт. Се на пра ви ја че ти ри 

об лас ни ко ми те ти: Скоп је, Штип, Ве
лес и Би то ла. Ме ис пра ти ја за по ли
тич ки се кре тар на об лас ни от ко ми тет 
на Пар ти ја та во Би то ла. Та му се фор
ми ра цел об ла сен ко ми тет. А то гаш 
се кре та ри те на об лас ни те ко ми те ти 
беа и се кре та ри на на род ни те од бо ри 
на вла ста, та ка што јас бев и се кре тар 
на об лас ни от на ро ден од бор. Зна чи и 
ци вил на та и пар ти ска та власт во ед
но. Пар ти ја на власт. Ка ко се кре тар на 
об ла сен ко ми тет на Пар ти ја та оста нав 
ед на го ди на  од но ем ври 1945 до но
ем ври 1946 го ди на. Во Би то ла ја срет
нав мо ја та ид на со пру га Мар га и та му 
ста пив ме во брак.
Во 1946 го ди на се отво ри ви со ка по
ли тич ка шко ла „Ѓу ро Ѓа ко виќ” во Бел
град и јас бев та му ис пра тен на шко
лу ва ње. По ло ви на беа про фе со ри кои 
пре да ва ле во не кои пар ти ски шко ли 
во СССР и не на пум паа со мар кси
зам, од нос но со ста ли ни зам. И не са
мо тоа, ту ку еден од нив се скан да ли
зи ра ко га раз бра де ка ед на гру па од 
на ши те ко ле ги (а тие беа но ви на ри и 
по не кои пред ме ти слу шаа од дел ни 
пре да ва ња, ме ѓу нив беа и Ла зо Мој
сов и Кли ме Ма зов) имаа за пи ша но 
да учат анг ли ски ја зик. Ка ко мо же да 
учат анг ли ски, а не ру ски. Ние си те по 
мал ку по ду чу вав ме ру ски ја зик.
Кол ку вре ме тра е ше шко лу ва ње то?
Оста нав ед на го ди на, до но ем ври 
1947. Во но ем ври се вра тив и ста нав 
на чал ник на ин стру ктор ска та упра ва. 
Тоа тра е ше два ме се ца. Во сре ди на
та на ја ну а ри, 13 ја ну а ри, не по ви ка 
во сво ја та пре ми ер ска кан це ла ри ја 
Ко ли шев ски, кој бе ше во исто вре ме 
и се кре тар на ЦК, ме не, Ни ко ла Мин
чев и Бо ге Куз ма нов ски и ни со оп шти 
де ка си те трој ца сме ко оп ти ра ни ди
рект но во По лит би ро то. Тоа е во ја ну
а ри 1948. Јас ста нав член на По лит би
ро то петшест ме се ци пред рас ки нот 
со Ста лин.
Што е дру го зна чај но во тој по ли тич ки 
и ин те ле кту а лен жи вот на Ма ке до ни
ја. Да ли во тој пер и од се по ста ву ва ше 
проб ле мот на ин те ле кту ал ци те?
Јас мис лам де ка во ра ко водс тво то на 
Пар ти ја та има ше ма ла ан ти ин те ле
кту ал на стру ја и таа до ве де до тоа до
бар дел од ин те ле кту ал ци те, да би де 
ис пра тен над вор од Ма ке до ни ја за тоа 
што не го под др жу ва ше бол ше вич ки
от прин цип на де мо крат ски от цен тра
ли зам. Тие што са каа да изра зат свое 

мис ле ње беа ис пра ќа ни на раз ни 
функ ции во Бел град. Ме ѓу нив бе ше и 
Гли го ров, за тоа што по од дел ни пра
ша ња бе ше во су дир со пар ти ско то 
ра ко водс тво. 

АСНОМ

Со ог лед на круп но то исто ри ско и по
ли тич ко зна че ње на АСНОМ, ка ко го 
има те до жи ве а но за се да ни е то? Што 
бе ше пре суд но за не го во то одр жу ва
ње?
Мис лам де ка АСНОМ има ше еден 
прет текст  Прес пан ско то со ве ту ва ње 
на 2 август во Прес па, на кое гла вен 
ре фе рат има Куз ман Јо си фов ски Пи
ту. Де ло ви од тој ре фе рат се со чу ва
ни. Та му е по кре на то пра ша ње то за 
ор га ни зи ра ње ини ци ја ти вен од бор за 
сви ку ва ње на АСНОМ.
Си те кар ди нал ни под го то вки око лу 
АСНОМ се вр за ни со име то на Пи
ту. Јас лич но мис лам де ка исто ри ја та 
ќе до ка же и по ка же де ка Пи ту е се
пак најз на чај на та фи гу ра во на ша та 
НОБ и ма ке дон ска на ци о нал на ре
во лу ци ја. Тре ба да се подв ле чат не
кои ра бо ти без кои те шко мо же да се 
об јас ни АСНОМ. Во октом ври 1943 
во Цр ве на Во да (Де бар ца) из да ден е 
Ма ни фест на Глав ни от штаб на Ма
ке до ни ја, во кој по прв пат се го во ри 
за ед на но ва Ју гос ла ви ја. За тоа што 
пр ви те две го ди ни 1941/42 се од бег
ну ва ше име то на Ју гос ла ви ја. То гаш 
уште не ма ше не кои кон ту ри ка ко ќе 
изг ле да таа но ва за ед ни ца. Ние го 
при фа тив ме ста вот на КПЈ за во о ру
же но во ста ние про тив оку па то ри те, 
но те шко кај ма ке дон ски те ма си, па и 
кај са ми те ко му ни стич ки во да чи, мо
же ше пр ви те го ди ни отво ре но да се 
го во ри за по втор но вра ќа ње во ед на 
Ју гос ла ви ја  уште не се зна е ше што 
ќе би де на те ре нот на Ју гос ла ви ја и 
по сто е ше го ле ма та омра за од она би
вшо ма ке дон ско ропс тво под ве ли ко
срп ска до ми на ци ја. Во Ма ни фе стот за 
прв пат по о тво ре но се го во ри за таа 
ра бо та. Ка ко што е поз на то, ед на гру
па ин те ле кту ал ци, ме ѓу кои и би вши от 
пре тсе да тел на Ре пуб ли ка Ма ке до ни
ја Ки ро Гли го ров, на пи шаа при го вор 
на Ма ни фе стот. Ос нов на та точ ка на 
при го во рот е де ка це лос но ма ке дон
ско то на ци о нал но пра ша ње не мо же 
да се раз ре ши во гра ни ци те на би вша 
Ју гос ла ви ја, ту ку тре ба по ши ро ко на 
Бал ка нот. Вто ра точ ка од при го во рот 
е де ка Глав ни от штаб не ма пра во да 
из да ва та ков про грам ски ма ни фест, 
тоа тре ба да го на пра ви не кое дру го 
те ло. Глав ни от штаб им од го ва ра со 
по себ но пис мо де ка перс пе кти ва, за 
не кое ре ша ва ње на пра ша ње то е са
мо во рам ки те на пар ти зан ско то дви
же ње во Ју гос ла ви ја со брат ски те на
ро ди под ко ман да на Ти то. То гаш на
ста наа не кои рас пра ви во са ми от ЦК 
за тоа ка ко да се по ста пи спре ма оваа 
гру па. Спо ред ка жу ва ње то на Гли го
ров, Пи ту имал ско ро исти за бе ле шки, 
но тој ка ко член на ЦК мо рал мал ку 
по и на ку да се од не су ва. Пи ту пи шу ва 
и пис мо до ЦК за со ста но кот со оваа 
гру па во кое по крај дру го то наг ла су ва 
де ка тие се плен на скоп ска та чар ши
ја. Но она што е бит но тоа е фи ни шот. 
Се пак не го ва та та ктич ност до ве де до 
тоа си те овие лу ѓе во април 1944 го ди
на да из ле зат во пар ти за ни. Си те тие 
се актив ни учес ни ци на АСНОМ, а и 
во го ле ма ме ра и авто ри на до ку мен ти 
кои се до не се ни на ова за се да ние.
За од лу ки те на АСНОМ мо же да се ка
же де ка се мно гу бли ски на ос нов на та 
дек ла ра ци ја на го ле ма та Фран цу ска 
ре во лу ци ја во од нос на чо ве ко ви те 
пра ва за што е до не се на по себ на дек
ла ра ци ја. Во неа се на бе ле жа ни си те 
оние пра ва кои се по вто ре ни во уста
вот од 1991 на са мо стој на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Чув ству вам по тре ба да 
ци ти рам не кои од тие пра ва. Пр ва та 
точ ка е: „Си те гра ѓа ни на фе де рал на
та ма ке дон ска др жа ва се ед на кви и 
рам но прав ни пред за ко ни те, не гле
дај ќи на нив на та на род ност, пол, рас а 
и ве ро ис по ве да ние”. Вто ра точ ка: „На 
на ци о нал ни те мал цинс тва на Ма ке
до ни ја се оси гу ру ва ат си те пра ва на 
сло бо ден на ци о на лен жи вот”. И тоа 
што спо ред ме не е израз на де мо крат
ски от раз вој во тој мо мент: „На се кој 

гра ѓа нин му е га ран ти ра на си гур но ста 
на лич но ста и имо тот. За га ран ти ра но 
е пра во то на сопс тве ност и час на ини
ци ја ти ва во сто пан ски от жи вот”. Зна
чи, Ма ке до ни ја ка ко фе де рал на еди
ни ца ја по чи ту ва и ја шти ти при ват
на та сопс тве ност, што не кол ку го ди ни 
по вој на та бе ше на пу ште на. Дру га 
зна чај на ра бо та за на ши от де мо крат
ски раз вој е од лу ка та за во ве ду ва ње 
на ма ке дон ски от ја зик ка ко служ бен 
ја зик во ма ке дон ска та др жа ва. Но, 
уште пред тоа, во есен та 1943 го ди на, 
на сло бод на та те ри то ри ја Ко пач ка, во 
се ло Под вис е ос но ва но пр во то учи
ли ште на ма ке дон ски ја зик. Од лу ка та 
за ја зи кот е пот пи ша на од Чен то ка ко 
пре тсе да тел и од Ар сов ка ко се кре
тар. Точ ни да ту ми за не кои на ста ни не 
се поз на ти, но од спо ред бе ни те про
у чу ва ња на до ку мен ти те про из ле гу ва 
де ка ини ци ја тив ни от од бор за сви ку
ва ње на АСНОМ е фор ми ран во пр ва
та по ло ви на на но ем ври 1943 го ди на. 
Пр ви от со став го со чи ну ваа: Ме то
ди ја Ан до нов  Чен то (пре тсе да тел), 
Стра хил Ги гов (се кре тар), Ми хај ло 
Апо стол ски, Цве тко Узу нов ски, Бор
ко Те мел ков ски и Вен ко Мар ков ски. А 
по доц на, на 30 април 1944 про ши рен 
е на 22 чле на. Во те кот на не го во то 
ши ре ње не кол ку па ти во са мо то ра
ко водс тво се по кре ну ва пра ша ње за 
обе ди ну ва ње на Ма ке до ни ја, би деј ќи 
е тоа ед на тра ди ци ја од нос но дам не
шен ма ке дон ски стре меж.
Ме ѓу тоа, ту ка има ед на го ле ма преч
ка. Ат лант ска та по вел ба пот пи ша на 
ме ѓу Чер чил и Руз велт не пред ви ду
ва про ме на на гра ни ци те на др жа ви те 
во Евро па. Зна чи, се га ран ти раа гра
ни ци те на си те др жа ви кои вле гоа во 
ан ти фа ши стич ка та вој на. Фа ктич ки 
на таа по вел ба се истра ја и пос ле на 
си те ми ров ни кон фе рен ции по вој на
та. На пра ве ни се ко рек ции са мо на 
два пун кта во Евро па. Еден е кон Пол
ска, од стра на на Гер ма ни ја да де на и е 
источ на Шле зи ја, пре теж но на се ле на 
со Пол ја ци, и дру га ко рек ци ја од стра
на на Ита ли ја  Истра и сло ве неч ко то 
при мор је. Ниг де на дру го ме сто не ма 
ни ка кви про ме ни. Не кол ку па ти е по
кре ну ва но пра ша ње то за обе ди ну ва
ње на Ма ке до ни ја и се ко гаш се на и
ду ва на преч ки. Во тој пог лед и Ти то 
не доз во лу ва ше таа ра бо та да се по
ста ви кај нас, за раз ли ка од она што 
се слу чи во Сло ве ни ја и во Хр ват ска 
на нив ни те две ан ти фа ши стич ки со
бра ни ја кои ги одр жаа уште во 1943 
го ди на пред Вто ро то за се да ние на 
АВНОЈ. Тие во сво и те зак лу чо ци до
не соа дек ла ра ции со кои ве ќе од лу
чи ја да ги прик лу чат сло ве неч ко то 
при мор је, од нос но Истра кон сво и те 
ид ни ре пуб ли ки. На па ти кај нас се 
шпе ку ли ра де ка Ти то по ве ќе бил нак
ло нет кон Спо вен ци те и кон Хр ва ти те, 
откол ку кон нас Ма ке дон ци те. Всуш
ност, не се ра бо ти за тоа. Ти то бе ше во 
тек со на ста ни те во ан ти хит ле ров ска
та ко а ли ци ја. Зна е ше за Ат лант скта 
по вел ба и зна е ше де ка таа ра бо та 
те шко ќе мо же да се ре а ли зи ра  обе
ди не та Ма ке до ни ја, за тоа што Гр ци те 
беа актив ни уште при пр ви от от пор 
ко га Хит лер на пра ви на ез да на Гр ци
ја, од нос но пред не го Му со ли ни, ду ри 
тие до би ја не кои би тки и за зе доа не
кои де ло ви од Ал ба ни ја. Ти то уште на 
пр во то за се да ние на АВНОЈ во Би хаќ 
ба ра ше од Ко мин тер на та доз во ла да 
се фор ми ра На ци о на лен ко ми тет за 
ос ло бо ду ва ње на Ју гос ла ви ја ка ко ед
на при вре ме на вла да. Ко мин тер на та 
остро се спро тив ста ви на таа ра бо та. 
Поз на то е де ка во 1943 го ди на, под 
при ти сок на анг ло а ме ри кан ци те, Ста
лин ја рас пу шти Ко мин тер на та.

Кр сте Цр вен ков ски (При леп, 16 ју ли 1921  
Скоп је, 21 ју ли 2001) е еден од во деч ки те ма ке
дон ски по ли ти ча ри, поз нат и ка ко ди си дент во 
ма ке дон ско то ко му ни стич ко дви же ње пред во
де но од Ла зо Ко ли шев ски. Учес ник е во НОБ и 
но си тел на ор де нот на ро ден хе рој и на Пар ти
зан ска спо ме ни ца 1941.

од кни га та на Мир че То мов ски и Кр сте Цр вен
ков ски, За ро бе на ви сти на; „Кул ту ра“, Скоп је, 

2003

За мене, еве сега кога 
се навраќам на тие 
денови, беше пресудна 
решителноста на Вера 
Ацева. Таа цврсто остана 
на ставот да ја извршиме 
акцијата и покрај 
писмото од ПК за нејзино 
одложување

Борко Лазески, Скици за фреската за НОВ, 1951-1954
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Ге не ра ци ја та што ја има ше при ви
ле ги ја та не по сред но да учес тву ва 
во На род но ос ло бо ди тел на та вој на 
(НОВ) и ан ти фа ши стич ка та бор ба 
(АФБ) ве ќе до го ру ва. За ку со вре
ме ќе би де ви стин ска ре ткост да 
се срет не жив чо век  не по сре ден 
учес ник во тие на ста ни. Кол ку што 
таа ге не ра ци ја бе ше среќ на што 
суд би на та & овоз мо жи да при до не
се за ос тва ру ва ње то на ве ков ни те 
стре ме жи на ма ке дон ски от на род 
за на ци о нал на сло бо да и сопс тве
на др жа ва, тол ку, ако не и по ве ќе, 
до жи веа нај ре зул тат ни от дел од 
исто ри ја та на овој на род да се не
ги ра. Зад тоа сто јат ми сте ри оз ни 
си ли и ин те ре си што не го зас лу
жу ва ат атри бу тот ма ке дон ски. Др
жа ва та и на ци о нал ни те сло бо ди се 
ед но, а ре жи ми те дру го. Пр ви те, 
ако не се веч ни, се трај ни, а ре
жи ми те се мен ли ви. Ви стин ска та 
на у ка ни ко гаш не би ги ме ша ла 
во е ни те со стој би со по во е ни те и 
по крај тоа што и ед ни те и дру ги те 
се комп лекс ни и це лос ни оп штес
тве ни со стој би. Ме ѓу тоа, по ли ти
ка та ре чи си се ко гаш ма ни пу ли ра 
со вре ми ња та и ус ло ви те ако тоа 
во ди кон ре а ли зи ра ње на тес ни 
ин те ре си. За нас во Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја тоа се ко гаш е зна чај но 
за тоа што во Вто ра та свет ска вој на 
и во бор ба та про тив фа шиз мот се 
на ре див ме, за ед но со си те про гре
сив ни си ли во све тот, не ка ко др
жа ва и приз на е на на ци ја, ту ку ка ко 
на ци о нал но ос ло бо ди тел но и ан ти
фа ши стич ко дви же ње.

Агре си ја та на фа ши стич ка та оска 
на бал кан ски те про сто ри за на ши
от на род, осо бе но за ма ке дон ски от 
и за не го ва та на ци о нал но ос ло бо
ди тел на бор ба, прет ста ву ва ше но
ва стра те ги ска си ту а ци ја во ко ја се 
на ѕи раа мож но сти те да се до стиг
нат не кои од врв ни те на ци о нал ни 
це ли. Ме ѓу тоа, по по ве ќе од две
де це ни ска не за па ме те на пу стош 
под вла ста на нај ре ак ци о нер ни те 
мо нар хо фа ши стич ки ре жи ми на 
пла не та та, ка кви што беа срп ска
та мо нар хи ја на А. Ка ра ѓор ѓе виќ и 
не го ви от прв по ли ца ец П. Жи вко
виќ, по тоа мо нар хо фа ши стич ка та 
Ме та кса со ва (и Зер ва со ва) Гр ци ја 
и бе срам на та хабс бур шка Бу га ри
ја, во 1941 го ди на ма ке дон ски от 
на род ед вај зна е ше за се бе. Под
ло жен на нај су ро во одро ду ва ње 
и аси ми ла ци ја, по ли тич ки до бе
скрај обес пра вен, еко ном ски опу
сто шен и све ден на гол оп ста нок, 
бе ше во со стој ба и оваа стра те ги
ска си ту а ци ја да ја про пу шти, ка ко 
што тоа се слу чи во 1908 го ди на. 
Зо што 1908 го ди на? За тоа што са
мо пет го ди ни прет ход но го ле мо

бу гар ски от вр хо ви зам го ис про во
ци ра во ста ни е то, па мо мен ту мот 
на ре чен „Ури ет“  мла до тур ска та 
бур жо а скоде мо крат ска ре во лу
ци ја, ко ја бе ше ви стин ски по вол на 
стра те ги ска си ту а ци ја, Ма ке до ни ја 
(не са мо Ма ке дон ци те) ја до че ка 
искр ва ве на, опу сто ше на и раз не
би те на.

Во ва кви ус ло ви се слу чи пр ви
от ју риш врз по ли ци ски от уча сток 
на 11 октом ври во сло бо дар ски от 
При леп. Овој на стан, ка ко и оние 
во Скоп је и во Ку ма но во, го раз
бу ди ја на ро дот од ле тар ги ја та во 
ко ја бе ше фр лен по 23го диш на та 
мо нар хо фа ши стич ка оку па ци ја и 
те рор. Да ли и кол ку е тоа зна чај но 
со те кот на вре ме то ќе оце ни исто
ри ја та, ко га ќе би де на у ка.

Зо што тоа го сто ри ја ле ви те си ли?

По ли ти кант ски би би ло да се ре че 
 за што не ма ше кој друг да го на
пра ви ини ци јал ни от че кор што ќе 
го раз бу ди од ле тар ги ја и бе соз на
ние во кои мо нар хо фа ши стич ки те 
ре жи ми го до ве ле на ши от на род. 
Тоа е мно гу ре ал но, би ре кол и на
уч но, пред сè, за тоа што на ро дот 
на Ма ке до ни ја бе ше до таа ме ра 
огра бу ван, пљач кан и оси ро ма шу
ван, та ка што сво јот би о ло шки оп
ста нок го ба рал во гур бе тот, ар га
ту ва ње то и ко ле кти виз мот. За па
ме те те, во Ма ке до ни ја си ро ма си те 
не ар га ту ва ле ме ѓу се бе. Тие ме ѓу 
се бе си би ле на из ме ни ча ри  де
нес јас кај те бе, утре ти кај ме не. 
На свад би те, сла ви те, кр ште вки
те не се но се ле пли ко ви ту ку грав, 
ориз и слич но. Ку ќи те се гра де ле 
со по мош од ком ши и те, род ни ни
те и при ја те ли и од дру ги ве ри и 
по тек ло, а ко га се „ли че ле“ лу ѓе то 
им но се ле на до ма ќи ни те  ше јо ви 
за да се за до ма ќи нат. Да не дол
жам. На ше то ле ви ча ре ње не мо ра 
да би де веч но и за се ко гаш, а и не 
мо же, ама има на ше ори ги нер но 
по тек ло. Ете, за тоа на ши те до мо
род ни ко му ни сти, ка ко што до ка
жу ва др Т. Че пре га нов, пред сè, 
би ле „на ци о на ли сти“, и за тоа и 
би ле при фа те ни од до го ла ко жа 
оси ро ма ше ни от на род во Ма ке до
ни ја. Па тем, де не ска мно гу бит ни 
ра бо ти по ли ти ча ри те (по ли ти кан
ти те) ги гле да ат низ искри ве но ог
ле да ло  тес но пар ти ско.

Отка ко ма ке дон ски от на род раз
бра де ка на ши те глав ни це ли се 
на ци о нал но ос ло бо ду ва ње, соз да
ва ње ма ке дон ска др жа ва и по бе да 
над нај го ле мо то зло  фа шиз мот, 
на ши от ко му ни зам не му пре че
ше. Збо ру вам за вре ме то на НОВ. 
Ви стин ска ште та е што ние не мо

же ме или не са ка ме не шта та да ги 
разд во и ме: др жа ва та од ре жи мот, 
вој на та од по вој на та, на ци ја та од 
на ро дот, и по себ но фа шиз мот од 
ан ти фа шиз мот, ка ко што тоа го на
пра ви ја по на пред ни те од нас.

Но, да ги ви ди ме ма ни те на ма ке
дон ски те ко му ни сти. Гре шка ли е 
што ги поч наа во ста ни е то и НОВ? 
Ќе бе ше ли по до бро ма ке дон ско то 
на ци о нал но пра ша ње да се ре ша
ва во ко ла бо ра ци ја со фа шиз мот? 
Во Вто ра та свет ска вој на има ше и 
та кви. Пог лед не те: про гре сив ни от 
дел од срп ски от на род се на ре ди 
во стро јот и фрон тот на го ле ма та 
ан ти фа ши стич ка ко а ли ци ја; чет
ниш тво то или ка ко што го на ре
ку ва ат „рам но гор ски от по крет“ се 
нај де на го ле мо срп ски хе ге мо ни
стич ки по зи ции и че сто ко ла бо ри
ра ше со фа ши стич ки те оку па то ри 
и дек ли ни ра ше од ан ти фа ши стич
ки те по зи ции. За се кој слу чај, вла
да та на Не диќ и Љо ти ќев ски те фа
ши стич ки ор га ни за ции вер но му 
слу жеа на Тре ти от рајх бо реј ќи се 
и про тив сопс тве ни от на род; во Гр
ци ја  низ по ве ќе пар ти ски от на ро
ден фронт ЕАМ и во тие рам ки соз
да де на та ЕЛАС  не кои оп сто јаа на 
по зи ци и те на ан ти фа шиз мот, но 
не им пре чеа мно гу на фа ши стич
ки те оку па то ри, би деј ќи се ко гаш 
ко га мо жеа, ја од бег ну ваа бор ба та. 
И тие за се кој слу чај го имаа квис
лин гот На по ле он Зер вас, кој вер но 
му слу же ше на рај хот. Да ре дам ли 
и на та му? Па ве лиќ, НДХ  до гу ша 
во ко ла бо ра ци ја со оска та и про
тив ан ти фа ши стич ка та ко а ли ци ја 
и ан ти фа ши сти те во са ма та зем ја, 
са мо и са мо да се соз да де хр ват
ска др жа ва... 

Да им се вра там на на ши те (ко му
ни стич ки) гре во ви. Грев ли бе ше 
што на пра вив ме, не фа ши стич ка, 
ту ку еп тен и до ка жа на ан ти фа ши
стич ка др жа ва, или ќе бе ше по до
бро да му доз во лев ме на бу га ро вр
хо ви стич ки от и фа ши стич ки са тар 
на ма ке дон ски от на род, Иван Ми
хај лов, пред са ми от по раз на фа
ши стич ка та оска да си ту и ра ква
зи ма ке дон ска (ма ке до но бу гар ска) 

др жа ва за ед но крат на упо тре ба, 
нас про ти ан ти фа ши стич ка та ко а
ли ци ја?!

Ис хо дот на НОВ и АФБ не бе ше по
во е ни от си стем, ту ку на ци о нал но
то ос ло бо ду ва ње на ма ке дон ски от 
на род и на си те на ци о нал но сти 
што жи ве ат во Ма ке до ни ја и соз
да ва ње ма ке дон ска др жа ва што ќе 
би де га рант на на ци о нал на та сло
бо да на Ма ке дон ци те, ама и на си
те дру ги на ци о нал ни за ед ни ци во 
Ма ке до ни ја. Де нот на во ста ни е то, 
11 Октом ври, е при чи на уште ед
наш да фр ли ме трез вен пог лед врз 
ме ѓу на ци о нал на та ди мен зи ја на 
на ша та стра те ги ја во НОВ и во АФБ 
во пер и о дот 19411945 го ди на.

На ша та пла тфор ма бе ше: ма ке
дон ски от на род не мо же да се здо
бие со на ци о нал на сло бо да ако 
исто вре ме но на ци о нал но не би дат 
ос ло бо де ни си те дру ги на ци о нал
но сти што жи ве ат во Ма ке до ни ја и 
го гра дат ма ке дон ско то оп штес тво. 
Без пре бро ју ва ње и на ци о нал ни 
пра ва на грам, ту ку до ду хов ни от 
ка па ци тет. Тоа е ви стин ски от дух 
на 11 октом ври 1941 го ди на и кул
ту ра та на На род но ос ло бо ди тел на
та вој на (НОВ) и Ан ти фа ши стич ка
та бор ба (АФБ).

Се ко гаш по сто е ле, по сто јат и ќе 
по сто јат раз ли ки во чи та ње то на 
исто ри ја та. Ние би би ле нај среќ на
та за ед ни ца, на род и др жа ва ко га 
са мо тоа би бил на ши от проб лем. 
Но, не е та ка. Не са кам да спо рам 
де ка исто ри ја та е на у ка и де ка гло
бал на та чо веч ка про мис ле ност не 
ед наш утвр ди ла де ка ме мо а ри сти
ка та е исто ри ски из вор од по ни
зок ква ли тет. Ме ѓу тоа, се ќа ва ње
то, исто та ка, е приз на та кул ту ра и 
кул ту рен од нос, по себ но ако се ќа
ва ње то се слу чу ва во по од ми на ти 
го ди ни ко га чо ве кот не & за ви ду ва 
на ум но ста на но ви те по ко ле ни
ја. За тоа си ја зе дов сло бо да та да 
се на вра там на на ша та кул ту ра. Со 
ве ќе спом на та та кон цеп ци ја за ме
ѓу на ци о нал ни те од но си, НОВ ста
на уште по о тво ре на и по ши ро ка 
сè до ни во то на се на ро ден фронт 
за бор ба про тив фа шиз мот. Ту ка 
пак ќе го по ста вам пра ша ње то да
ли ние Ма ке дон ци те  и ко му ни сти, 
и ан ти фа ши сти, па и на ци о нал па
три о ти  на ви сти на во тие ус ло
ви во дев ме ед но вре ме но и бор ба 
за на ци о нал но ос ло бо ду ва ње и 
за ма ке дон ска др жа ва и да ли таа 
бор ба (ка ко та ква) ја кри ев ме од 
(на при мер) тур ски от, ал бан ски от, 
вла шки от, ром ски от, срп ски от дел 
на на ро дот на Ма ке до ни ја, ка ко и 
од на ши те со бор ци  Тур ци, Ал бан
ци, Вла си, Ср би, Ро ми и дру ги? За

рем не кој ќе по мис ли де ка Беј зат 
од Ко реш ни ца, Асан, ко ман дант на 
тур ски от ба тал јон, Али Шу кри од 
Плач ко вич ка та тур ска че та, Фе ми 
Му ча и Ме ти Кр лиу, Ре ис Ша ќи
ри, Ха мид Та ќи, Ла зо Сте виќ, Илин 
Ја шка, Ба шка од Ди сан и дру ги те 
мои со бор ци не зна е ја де ка ние се 
бо ри ме и за на ци о нал на сло бо да и 
за сопс тве на др жа ва. Пра шај те го 
и Ба јрам Го ља, бо ре цот од НОВ и 
АФБ, со ко го се ко гаш „се ка рам“ 
на па зар да ли во таа бор ба бил 
зас ле пен и за ски тан. За рем Усе ин 
од Веш је и ка пе тан Де ври ја со кои 
дру га ру вав ме до гроб, а дру га ру ва
ме и де не ска, не беа свес ни бор ци 
про тив фа шиз мот, ама и учес ни ци 
во бор ба та за на ци о нал на сло бо
да, и за ма ке дон ска, не шо ви ни
стич ка на ци о нал на др жа ва.

Не ма да би де зло у по тре ба на пра
во то да се се ќа вам, ако го ка жам 
и тоа де ка за че ти ри го ди ни во 
Ма ке до ни ја не бе ше ос квер на вен 
ни ту еден са кра лен об јект и по крај 
тоа што не кои ово вре ме ни исто
ри ча ри са ка ат да ја ре де фи ни ра ат 
НОВ и АФБ ка ко гра ѓан ска вој на 
во ко ја до ми ни ра ле ме ѓу ет нич ки 
ан та го низ ми. Си зе мам сло бо да да 
ка жам и да по све до чам де ка НОВ и 
АФБ во Ма ке до ни ја бе ше нај чи ста 
во спо ред ба со она што се слу чу
ва ше во дру ги те ам би ен ти и про
сто ри око лу нас и низ Ју гос ла ви ја, 
и тоа не бе ше слу чај но. Тоа бе ше 
про дукт на на ша та мул ти ет нич
ка кул ту ра и тра ди ци ја, ама и на 
свес на та и про мис ле на стра те ги ја. 
Таа ета па од исто ри ја та на на ро дот 
ма ке дон ски (без дел ба) не ќе бе
ше тол ку по уч на, по себ но за при
мар ни от вна тре шен дел од на ши те 
вкуп ни од но си, ако за по ста ви ме 
уште не кои, не та ка за не мар ли ви 
фа кти. Фа ши стич ки те ане кто ри (и 
оку па то ри) не се деа со скр сте ни 
ра це и ме то дич но ра бо теа ток му 
на по ле то на ме ѓу на ци о нал ни те 
од но си, со цел да ги за кр ват и на
ци о нал но сти те, а и Ма ке дон ци те, 
па во ме ѓу себ на та бор ба за тие по
лес но да ги ос тва рат сво и те мрач

Тодор Атанасовски

На вистинската 
страна - 11 октомври
Под ло жен на нај су ро во одро ду ва ње и аси ми ла ци ја, по ли тич ки до бе скрај обес пра вен, еко ном ски опу сто шен и све ден на гол оп ста нок, бе ше во со стој ба 
и оваа стра те ги ска си ту а ци ја да ја про пу шти, ка ко што тоа се слу чи во 1908 го ди на.

Ете, за тоа на ши те до мо род-
ни ко му ни сти, ка ко што 
до ка жу ва д-р Т. Че пре га-
нов, пред сè, би ле „на ци о-
на ли сти“, и за тоа и би ле 
при фа те ни од до го ла ко жа 
оси ро ма ше ни от на род во 
Ма ке до ни ја.

На ша та пла тфор ма бе ше: 
ма ке дон ски от на род не мо-
же да се здо бие со на ци о-
нал на сло бо да ако исто вре-
ме но на ци о нал но не би дат 
ос ло бо де ни си те дру ги на-
ци о нал но сти што жи ве ат 
во Ма ке до ни ја и го гра дат 
ма ке дон ско то оп штес тво. 
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ни це ли. Зо што бу гар ско то фа
ши стич ко царс тво тол ку здуш но и 
да реж ли во ин си сти ра ше на вр хо
ви стич ко то кон тра чет ниш тво ако 
не за тоа да ги втур не Ма ке дон ци
те во ме ѓу себ на во о ру же на бор ба? 
Зо што го ле мо срп ски от вр хо ви зам 
бе ше рас тр чан низ Ма ке до ни ја да 
соз да ва чет нич ки фор ма ции во 
По ре чи е то, Азот и слич но ако не 
за тоа да го зап ле тка овој на род во 
ме ѓу себ на кр ва ва вој на. И ба лиз
мот бе ше со та ква цел, но и про
тив про гре сив ни те си ли во са ма та 
ал бан ска за ед ни ца. Ние, ко му ни
сти те, ми си ја та на по пре чу ва ње 
на ме ѓу себ ни от (мул тет нич ки) ко
лапс не ќе ја ос тва рев ме, ако во 
тоа ја не мав ме без ре зерв на та 
под др шка на на ро дот без ог лед на 
ве ра, на ци ја и дру га при пад ност. 
Исто ка ко што тоа не им пој де од 
ра ка на на ши те ово вре ме ни шо
ви низ ми 2001 го ди на да ја фр лат 
Ма ке до ни ја во ме ѓу ет нич ка кр ва
ва прес ме тка. Ова се амб ле ми те 
на 11 Октом ври што де но ви ве се 
бри шат, а нај ре зул тат ни от дел од 
на ша та за ед нич ка пре род бе нич ка 
исто ри ја се пу сто ши под пре ве зот 
на ан ти ко му низ мот.

Овој миг, ко га тре ба да се по тсе ти
ме за на ше то поб ли ско и за ед нич
ко ма ке дон ско ми на то, го пра ви 
не за о би кол но пра ша ње то ка ков е 
на ши от, не тол ку исто ри ски, кол ку 
се га шен од нос око лу пра ша ње то 
фа ши зам  ан ти фа ши зам. Во Ма
ке до ни ја ан ти фа шиз мот свес но и 
бру тал но го иден ти фи ку ва ме со 
ко му низ мот. Ви сти на е де ка „ко
му низ мот“, не збо ру вам за пар тиз
мот, оста на дос ле ден на ан ти фа
ши стич ки те по зи ции до де не ска. 
Но, исто та ка, еве, ве ќе две де це
нии, на ши от ан ти ко му ни зам не се 
ни оби де сам се бе да се де фи ни ра 
ка ко ан ти фа ши зам. А, ако не е ан
ти фа ши зам, што е?

На ша та др жа ва Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја, би деј ќи е ди ре ктен ре зул
тат на бор ба та про тив фа шиз мот, 
од са ми от по че ток е ан ти фа ши
стич ка др жа ва и оп штес тво. Пр
ва та од лу ка на АСНОМ бе ше де ка 
Ма ке до ни ја, се га ве ќе ка ко др жа
ва, ќе ја про дол жи вој на та до ко
неч на та по бе да над фа шиз мот. 
Тоа го има на се бе не из бриш ли ви
от пе чат на 11 Октом ври. Впро чем, 
и све тот и Евро па по Вто ра та свет
ска вој на се ре кон сти ту и раа спо
ред ре зул та ти те од бор ба та про
тив фа шиз мот. Де но ви ве, не ли, 
све тот ја од бе ле жа го ди на та ко га 

поч на Вто ра та свет ска вој на, што 
бе ше и оста на ан ти фа ши стич ка. 
Авто рот на ова се ќа ва ње е убе ден 
(мо же би на ив но) де ка низ НОВ и 
АФБ овој на род на ви сти на соз да
де ви со ко ква ли тет ни прет по ста
вки за да би де горд и ува жу ван на 
свет ска та за ед ни ца на на ро ди те. 
Ни ко гаш не ќе мо жам да раз бе рам 
зо што ед на ма ке дон ска вла да не 

нај де за по треб но да при сус тву ва 
на од бе ле жу ва ње то на Де нот ко га 
поч на го ле ма та ан ти фа ши стич ка 
вој на.

Не ка ни е че стит и ве ко вит 11 
Октом ври  де нот ко га овој на род, 
без ог лед на ве ра, на ци ја, рас а, 
кла са се на ре ди за ед но со дру ги те 
во го ле ма та свет ска вој на и бор ба 
про тив фа шиз мот!

П.С. Под на ши ан ти ко му ни сти, што 
до де не ска не се из јас ни ле око лу 
пра ша ње то за фа шиз мот, не ги по
драз би рам са мо та кви те Ма ке дон
ци, ту ку и си те дру ги  Ал бан ци, 
Тур ци, Ср би, Ро ми и да не ре дам 
на та му. Бел ки Ал бан ци те, Тур ци
те и дру ги те не се отка жу ва ат од 
сво е то ан ти фа ши стич ко ми на то. 
На вра ќај ќи се на 11 Октом ври, на 
НОВ и АФБ, не бе ше мож но, а да 
не се до пре до ка ра кте рот на бал
кан ски те  се га и на ши те ми то ви. 
Бал ка нот и ние во не го сме пре
зре ли за де ми то ло ги за ци ја, за тоа 
што си те тие ми то ви се про дукт на 
на ши те ме ѓу себ ни ан та го низ ми и 
су ди ри. Единс твен кор пус ми то ви, 
ако се тоа, НОВ и АФБ 19411945 
го ди на, не се ми то ви од ре дот на 
на ши те до мо род ни ан та го низ ми. 
Во НОВ и АФБ на ши те од но си, и 
тоа во ус ло ви на вој на, беа над
бал кан ски и на по ви со ко ци ви
ли за ци ско ни во. Зас лу га та за тоа 
е во ан ти фа ши стич ки от ка ра ктер 
на НОВ, а та ков е ка ра кте рот и на 
при до би вки те од НОВ. Еден ан ти
ко му нист, ѓо а ми ти учен, ре че де ка 
ми тот на НОВ тре ба да се „уни
шти“, и сè уште на ду е но се смее!

11 Октом ври 2009

На вистинската 
страна - 11 октомври

Нашата држава Република 
Македонија, бидејќи е 
директен резултат на 
борбата против фашизмот, 
од самиот почеток е 
антифашистичка држава и 
општество.

Зо што бу гар ско то фа ши стич ко царс тво тол ку здуш но и 
да реж ли во ин си сти ра ше на вр хо ви стич ко то кон тра чет-
ниш тво ако не за тоа да ги втур не Ма ке дон ци те во ме ѓу-
себ на во о ру же на бор ба?

Vistinskata slika na 
minatoto ne~ujno minuva 
kraj nas. Minatoto mo`e 
da se dofati samo kako 
slika koja silno blesnu-
va vo momentot na soz-
nanieto i potoa se gubi 
vo nevrat. ... Bidej} i 
so sekoja sega{nost vo 
nevrat mo`e da is~ezne 
slikata na minatoto, vo 
koja taa ne znaela da se 
prepoznae sebesi.

Valter Benjamin,  
Istorisko-filozofski tezi



10

Но ва по дел ба (1941–1944)

По па дот на Ју гос ла ви ја и Гр ци ја 
во април 1941 го ди на, оку па тор
ски те си ли по втор но ја по де ли ле 
Ма ке до ни ја. Бу га ри ја го оку пи ра
ла по го ле ми от дел на Вар дар ска 
(ју гос ло вен ска) Ма ке до ни ја, ка ко 
и источ на и по мал дел од за пад на 
Егеј ска (грч ка) Ма ке до ни ја. Сред
ни от, стра те шки најз на чај ни от дел 
на Егеј ска Ма ке до ни ја, вклу чи тел
но Со лун и крај бреж је то, оста нал 
под ди рект на гер ман ска кон тро ла. 
Нај за пад ни от дел на Вар дар ска 
Ма ке до ни ја, со гра до ви те Те то во, 
Го сти вар, Ки че во, Де бар и Стру га, 
ста нал дел на ита ли јан ска Ал ба
ни ја. Ита ли ја го оку пи ра ла и пре
о ста на ти от дел на за пад на Егеј ска 
Ма ке до ни ја – Ко стур ско (Ка сто ри
ја), Ле рин ско (Фло ри на), Ко жан ско 
(Ко за ни) и Гре вен ско (Гре ве на) – сè 
до неј зи ни от ко лапс во сеп тем ври 
1943 го ди на.

По втор но, зна чи, мно зинс тво то 
Ма ке дон ци – од бу гар ска та и од 
ита ли јан скоал бан ска та те ри то ри
ја – би ле под стран ски гос по да ри 
кои им ја на мет ну ва ле сво ја та на
ци о нал на иде о ло ги ја и иден ти тет. 
Бу га ри ја ја при ка жу ва ла сво ја
та оку па ци ја ка ко ос тва ру ва ње на 
неј зи но то „исто ри ско пра во“, ка ко 
ос ло бо ду ва ње на „неј зи на на ци
о нал на те ри то ри ја“. Таа не се од
не су ва ла кон те ри то ри ја та ка ко 
кон про те кто рат и не вос по ста ви ла 
спе ци јал на упра ва, ту ку се тру де ла 
да ја ап сор би ра. За тоа Со фи ја та
му го во ве ла бу гар ски от по ли тич ки, 
ад ми ни стра ти вен, пра во су ден и 
по ли ци ски си стем. Си те од го вор ни 
по зи ции им ги до де ли ла на до вер
ли ви лу ѓе од Бу га ри ја, кои има ле 
до ка жа ни иде о ло шки и на ци о на
ли стич ки акре ди ти ви. За да го одр
жи ре дот и за ко нот под гер ман ски 
над зор, Бу га ри ја во те кот на це ла
та вој на на „но во ос ло бо де на та те
ри то ри ја“ има ла огром но во е но и 
по ли ци ско при сус тво. Спо ред еден 
из вор, Бу га ри те и Ита ли јан ци те во 
Вар дар ска Ма ке до ни ја кон цен три
ра ле 120 000 свои лу ѓе.

Освен тоа, Бу га ри ја ги прог ла си
ла си те Ма ке дон ци на оку пи ра на та 
те ри то ри ја за Бу га ри и за поч на ла 
по ли ти ка на „бу га ри за ци ја“. Неа 
ја пред во де ла Упра ва та за на ци о
нал на про па ган да, тру деј ќи се да 
ги збри ше си те тра ги на срп ско то 
вла де е ње. Стан дард ни от бу гар
ски ја зик ста нал служ бен ја зик, а 
ши ро ко раз гра не ти от обра зо вен 
си стем го прет ста ву вал глав ни от 
ин стру мент на бу га ри за ци ја та. Во 

учеб на та 1941/42 го ди на, оку па
тор ска та власт отво ри ла 800 ос
нов ни учи ли шта, 180 ос мо ле тки и 
17 гим на зии. Исп ла ни ра ле и уни
вер зи тет во Скоп је, кој бил отво рен 
во 1943/44 го ди на под име то Уни
вер зи тет „Цар Бо рис“. И обра зов
ни от си стем го на пол ни ле со „до
ка жа ни“ лу ѓе од Бу га ри ја. На си те 
ни воа на обра зо ва ни е то на ста ва та 
би ла фо ку си ра на на бу гар ски те 
сту дии  ја зик, исто ри ја и кул ту ра  
во кои, се раз би ра, би ле вклу че ни 
и Ма ке до ни ја и неј зи ни от на род.

Упра ва та за на ци о нал на про па ган
да надг ле ду ва ла и це ла ни за ин
сти ту ции – фи ло ло шки, исто ри ски, 
ет но ло шки итн. – кои об ја ву ва ле 
са мо тру до ви во кои се до ка жу ва ло 
де ка Ма ке до ни ја и неј зи ни от на род 

се Бу га ри. Со фи ја ги мо би ли зи ра
ла си те ин сти ту ции и ме ди у ми што 
би ле под неј зи на кон тро ла и вли ја
ние, ка ко ра ди о то, пе ча тот, те а три
те, му зе и те и цр кви те, да ра бо тат 
во служ ба на на ци о нал на та ка у за, 
т.е. да ја ши рат и да ја вса ду ва ат 
бу гар шти на та ме ѓу Ма ке дон ци те. 
Исто та ка, таа оче ку ва ла од си те 
јав ни чи нов ни ци да слу жат ка ко 
очи и уши и да из ве сту ва ат за ка
кво и да е не сог ла су ва ње во фор ма 
на реч, мис ла или де ло.

Неј зи на та по ли ти ка спре ма дру ги
те, не ма ке дон ски ет нич ки гру пи, 
кои ни ту оче ку ва ла ни ту се оби
ду ва ла да ги при до бие, би ла мно
гу по о стра, по су ро ва и по по губ на. 
Бу га ри те ги то ле ри ра ле мус ли ма
ни те, Ал бан ци те и Тур ци те во Вар
дар ска Ма ке до ни ја, но ги иг но ри
ра ле нив ни те пра ва и по тре би. И 
до де ка Евре и те од Бу га ри ја би ле 
по ште де ни, Евре и те од Ма ке до ни
ја им ги пре да ле на на ци сти те, та
ка што тие за вр ши ле во ло го ри те 
на смрт та.

Во источ на грч ка (Егеј ска) Ма ке
до ни ја, источ но од ре ка та Стру ма 
(Стри мон), Бу га ри те би ле без ми
лос ни спре ма Гр ци те, кои до то гаш 
ве ќе прет ста ву ва ле мно зинс тво 
та му. Ка ко што ви дов ме по го ре, по 
бал кан ски те вој ни и по Го ле ма та 
вој на, грч ка та власт при сил но ги 
рас е ли ла од тоа по драч је Ма ке
дон ци те, та мош ни те сла во го вор ни 
жи те ли. По го ле ми от број ги про те

ра ле во Бу га ри ја и по драч је то го 
на се ли ле со грч ки бе гал ци, кои, 
пак, Тур ци те ги про те ра ле од Ма ла 
Ази ја. „Со ог лед на фа ктот што на 
таа те ри то ри ја има ло мал ку Сло ве
ни, Бу га ри те не са ка ле да го пре
о бра тат ло кал но то на се ле ние, ту ку 
на не кој на чин да го ели ми ни ра ат и 
да го за ме нат со бу гар ски ко ло ни
сти“. Или, ка ко што твр ди Хју Пул
тон: „Во нив ни те де ло ви Бу га ри те 
увез ле на се ле ни ци од Бу га ри ја и 
се од не су ва ле на тој на чин што ду
ри и еден гер ман ски из ве штај од 
тоа вре ме ја опи шу ва нив на та оку
па ци ја ка ко ’ре жим на те ро рот‘“.

Во по че то кот на оку па ци ја та, во 
мајју ни 1941 го ди на, Ита ли јан ци
те ди рект но упра ву ва ле со за пад на 
Вар дар ска Ма ке до ни ја. Во ју ли таа 

го ди на, тие ја прик лу чи ле те ри то
ри ја та кон ита ли јан ска Ал ба ни ја и 
го пре фр ли ле ад ми ни стри ра ње то 
со неа во ра це те на Ми ни стерс тво
то за но во ос ло бо де на та ал бан ска 
те ри то ри ја во Ти ра на. Во фе вру а ри 
1943 го ди на, ко га тоа ми ни стерс
тво би ло уки на то, тие ги пре нес ле 
не го ви те функ ции на со од вет ни
те ми ни стерс тва во квис лин шка та 
ал бан ска вла да. Тие ја кон со ли ди
ра ле сво ја та власт со по мош на по
бор ни ци те за го ле мо ал банс тво то, 
со кои би ле по пол не ти по зи ци и те 
во ад ми ни стра тив ни от, пра во суд
ни от и по ли ци ски от си стем. Нај ви
со ки те по зи ции ги до би ле ал бан
ски те фа ши сти, а на по ни ски те по
зи ции би ле по ста ве ни ло кал ни те 
ко ла бо ран ти.

Ка ко што Бу га ри ја са ка ла да го бу
га ри зи ра по драч је то под неј зи на 
оку па ци ја, та ка и Ал ба ни ја има ла 
слич на цел во за пад на Вар дар
ска Ма ке до ни ја. Мер ки те и по ли
ти ка та што ги во де ла ли че ле на 
бу гар ски те. Школ ски от си стем и 
обра зо ва ни е то во оп што тре ба ло 
да по мог нат во спро ве ду ва ње то 
на при сил на та ал ба ни за ци ја. Си те 
срп ски учи ли шта би ле за ме не ти со 
ал бан ски, а си те срп ски или ма ке
дон ски учи те ли кои пре да ва ле на 
срп ски ја зик им го от ста пи ле ме
сто то на учи те ли од Ал ба ни ја. Си те 
не ал бан ски уче ни ци – Ма ке дон ци, 
Ср би итн. – мо ра ле да ги по се ту
ва ат тие учи ли шта, а во нив, ме ѓу 

дру го то, се пре да ва ле го ле мо ал
ба низ мот и фа шиз мот. За си те ра
бот ни ме ста во јав ни от се ктор се 
ба ра ле Ал бан ци кои го го во рат тој 
ја зик. Си те нат пи си, ду ри и на при
ват ни те згра ди, мо ра ле да би дат 
на ита ли јан ски или на ал бан ски 
ја зик. Ими ња та и пре зи ми ња та на 
не ал бан ци те мо ра ло да до би јат 
ал бан ска фор ма. Ду ри и те ле фон
ски те раз го во ри што не се во де ле 
на ита ли јан ски или ал бан ски би ле 
не за кон ски.

Се чи ни па ра до ксал но што Ма
ке дон ци те и дру ги те жи те ли на 
цен трал на Егеј ска Ма ке до ни ја, 
ко ја би ла под ди рект на гер ман ска 
кон тро ла, и на за пад на та, под ита
ли јан ска кон тро ла, ми ну ва ле по
до бро. Две те оку па тор ски си ли & 
доз во ли ле на грч ка та квис лин шка 
вла да да упра ву ва со ре ги о нот под 
нив ни над зор. До де ка еко ном ска
та си ту а ци ја та му, ка ко и на се ка де 
низ Ма ке до ни ја и оку пи ра на Евро
па, се вло ши ла, по ли тич ка та си ту
а ци ја се по до бри ла. Гер ман ци те и, 
осо бе но, Ита ли јан ци те па сив но ги 
за не ма ри ле, а грч ки те чи нов ни ци 
не мо же ле по ве ќе да ги при ме ну
ва ат уг не ту вач ки те мер ки на Ме та
кса со ви от ре жим. Во по че то кот на 
вој на та, за пад ни от егеј ски ре ги он 
на се лен со Ма ке дон ци ста нал упо
ри ште на грч ко то дви же ње на от
по рот кое го пред во де ле ко му ни
сти те, а кое по ка жа ло да ле ку по
го ле мо раз би ра ње и то ле ран ци ја 
ви за ви Ма ке дон ци те.

Не при ја тел ска та не у трал ност и по 
неа (1941–1944)

Огром но то мно зинс тво Ма ке дон
ци, кои, глав но, би ле се ла ни, до
кол ку, во оп што, и зна е ле не што 
за ита ли јан ски от фа ши зам или за 
гер ман ски от на ци зам и нив ни те 
на ме ри, то гаш зна е ле со се ма мал
ку, па се пак оче ку ва ле спас од Бу
га ри те. Оку па тор ска та власт, осо
бе но Бу га ри те, се од не су ва ле ка ко 
ос ло бо ди те ли и го иско ри сти ле от
по рот спремa ре пре сив ни те пред
во е ни ре жи ми на Гр ци ја и Ср би ја/
Ју гос ла ви ја за да не у тра ли зи ра ат 
мно гу Ма ке дон ци. На по че то кот во 
тоа им по мог на ло и тра ди ци о нал
но то бу га ро филс тво.

Но, ге не рал но ка жа но, по ве ќе то 
Ма ке дон ци чув ству ва ле еден вид 
не при ја тел ска не у трал ност спре ма 
сво и те но ви гос по да ри. Кол ку што 
са ми те зна е ле или се се ќа ва ле, 
нив на та зем ја отсе ко гаш би ла под 
оку па ци ја, но нив ни от па три о ти зам 
ни ко гаш не би при фа тил стран ски 

оку па то ри. Ка ко што на пи шал Ка
пе тан П. Х. Еванс во за пад на Егеј
ска Ма ке до ни ја во де ке мр ви 1944 
го ди на: „Ма ке дон ци те ги дви жат 
сил ни но из ме ша ни па три от ски 
чув ства... По стои... јак и на мо
мен ти же сток ло кал па три о ти зам, 
ка ко и ед но чув ство, кое е те шко 
да се за бе ле жи би деј ќи ре тко се 
иска жу ва пред ту ѓин ци и би деј ќи 
флу кту и ра со се ко ја про ме на на 
на ста ни те и про па ган да та, чув ство 
за Ма ке до ни ја ка ко та ква, без ог
лед на се гаш ни те гра ни ци, на кои 
се гле да ка ко на узур па ци ја“.

Се пак, без ор га ни за ци ја, ра ко
водс тво и оруж је, тие и не по мис
лу ва ле да им се спро тив ста ват на 
оку па то ри те, а ка мо ли да ги по
ра зат. За да оп ста нат, се пра ве ле 
бо жем се прис по со би ле. Ка ко што 
му ре кол еден ста рец на Ка пе тан 
Еванс: „Ние, зна еш, сме има ле 
тол ку мно гу гос по да ри што се га, 
кој и да дој де, му ве ли ме (со спо
е ни длан ки, но со нас ме вка и благ 
нак лон) ’ка лос ори сте‘ [до бре дој
де]“. „Бе ше мош не ело квен тен“, 
про дол жу ва Еванс. „Ток му по ра ди 
оваа со вр ше на двој ност на Ма ке
дон ци те, те шко е чо век да ги раз
бе ре. Те шко мо же да се открие што 
мис лат“.

Ма ке дон ци те тра ди ци о нал но се 
сом не ва ле во си те стран ци  од
нос но во се кој што не им при па
ѓал, кој не бил од на ши те, кој не & 
при па ѓал на зем ја та, не го го во рел 
ја зи кот, не ги пе ел нив ни те пес
ни, не ги по чи ту вал нив ни те оби
чаи, не ја ја дел нив на та хра на, не 
ги сла вел нив ни те праз ни ци и не 
ја тр гал нив на та ма ка. Та ква та не
при ја тел ска не у трал ност спре ма 
оку па то рот ја одр жу ва ле сè до де ка 
не го ва та власт не ста не ла не под
нос ли ва, или до де ка не по чув ству
ва ле де ка актив на та опо зи ци ја 
има ре ал на шан са за ус пех, па то
гаш се бо ре ле хра бро и без ми лос
но ка ко се кој сел ски на род. Оп ста
но кот бил од су штин ска важ ност.
(...)

Кон ју гос ло вен ска ре пуб ли ка 
(1941–1944)

Иа ко Ма ке дон ци те па сив но ја при
фа ти ле оку па ци ја та, но ви те вла де
те ли не ма ле ни по ли тич ка, ни оп
штес тве ноеко ном ска, а што е нај
важ но, ни на ци о нал на про гра ма и 
ви зи ја за Ма ке до ни ја, та ка што не 
мо же ле да обез бе дат актив на ко
ла бо ра ци ја. От та му, ду ри и пред 
да се про ме ни пра ве цот на вој на
та, тие не мо же ле да се ме рат со 

ЕНДРЈУ РОСОС

Војната и 
револуцијата  
(1940-1949)

Ма ке дон ци те од грч ка Ма ке до ни ја да ле клу чен при до-
нес за ко му ни стич ка та стра на во Гра ѓан ска та вој на во 
Гр ци ја. Тие го по нес ле то ва рот на вој на та.

Се чи ни па ра до ксал но што Ма ке дон ци те и дру ги те жи-
те ли на цен трал на Егеј ска Ма ке до ни ја, ко ја би ла под ди-
рект на гер ман ска кон тро ла, и на за пад на та, под ита ли јан-
ска кон тро ла, ми ну ва ле по до бро.

Првата егејска ударна бригада, Битола 1941 г.
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ко му ни сти те од три те бал кан ски 
зем ји што пр во бит но ја по де ли ле 
Ма ке до ни ја, ни ту со дви же ња та на 
от по рот што тие ги ор га ни зи ра ле 
и ги пред во де ле. Ко му ни стич ки те 
пар тии во Бу га ри ја (БКП), Гр ци ја 
(КПГ) и Ју гос ла ви ја (КПЈ) јас но и 
глас но ја об ја ви ле сво ја та ви зи ја: 
адап та ции на про гра ма та на Ко
мин тер на та за Ма ке до ни ја. Тие ја 
по ну ди ле сво ја та тра ди ци о нал на, 
иде о ло шки инс пи ри ра на оп штес
тве на и еко ном ска транс фор ма ци
ја, со за лож ба за ед на квост и прав
да. Што е уште поз на чај но, со тоа 
тие из ло жи ле ед на про ма ке дон ска 
на ци о нал на про гра ма за са мо о
пре де лу ва ње ко ја ве ту ва ла на ци
о нал но ос ло бо ду ва ње и ед на квост, 
па ду ри и др жав ност.

Три те пар тии не се сог ла су ва ле се
ко гаш во вр ска со крај ни от ис ход 
и не би ле под го тве ни без ус лов но 
да ве тат де ка нив на та зем ја ќе ги 
вра ти ма ке дон ски те по се ди. Во 
ре ал но ста, и КПЈ и БКП се на де ва
ле, се ко ја за се бе, де ка ма ке дон
ско то обе ди ну ва ње ќе се слу чи под 
нив но по кро ви телс тво, во нив на та 
зем ја или во ед на јуж нос ло вен ска 
или бал кан ска фе де ра ци ја во ко
ја тие би до ми ни ра ле. Но КПГ, кој 
очиг лед но не ма ло да се прик лу чи 
кон ни ка ква јуж нос ло вен ска фе
де ра ци ја и кој те шко мо жел да се 
на де ва де ка ќе до ми ни ра со ка ква 
и да е бал кан ска фе де ра ци ја, мо

же би по ра ди тоа не са кал Егеј ска 
Ма ке до ни ја да би де вклу чу ва на 
во пла но ви те за обе ди не та ма ке

дон ска др жа ва. Во се кој слу чај, 
ра ко водс тво то на КПГ се за ла га ло 
за ед на квост и за шти та на на ци о
нал ни те пра ва на Ма ке дон ци те во 
Гр ци ја, но не и за ма ке дон ска др
жав ност.
За раз ли ка од бал кан ски те ко му
ни стич ки пар тии, кои ма ни пу ли
ра ле со Ма ке дон ско то пра ша ње за 
да ги ос тва рат сво и те иде о ло шки и 
по ли тич ки це ли, на ма ке дон ски те 
ко му ни сти, ина ку чле но ви на не
ко ја од тие пар тии, ос нов на цел им 
би ло на ци о нал но то ос ло бо ду ва ње. 
Тој став мно гу че сто ги при си лу
вал да из би ра ат ме ѓу по зи ци ја та 
на пар ти ја та на ко ја & при па ѓа ле и 
сопс тве ни от сон – ос ло бо ду ва ње, 
обе ди ну ва ње и др жав ност. До де

ка ед ни им се по ко ри ле на дис
цип ли на та и по зи ци ја та на сво ја та 
пар ти ја, мно гу ми на во кри тич ни те 
мо мен ти из лег ле од ре до ви те и 
пре ми на ле во по ли тич ка пар ти
ја ко ја им се чи не ла поб ли ску до 
ма ке дон ски те це ли.13 Та ков при
мер е Ме то ди ја Ша то ровШар ло 
(1897–1944). Ро ден бил во При леп, 
во де лот на Ос ман ли ска та Им пе
ри ја кој ста нал Вар дар ска Ма ке
до ни ја. Пред 1918 го ди на еми гри
рал во Бу га ри ја. Во 1920 го ди на се 
прик лу чил кон БКП, а во 1925 кон 
ВМРО (обе ди не та), и ста нал во дач 
и во две те ор га ни за ции. Во 30ти
те го ди ни на 20 век ра бо тел за Ко
мин тер на та во Мос ква и ста нал 
авто ри тет за бал кан ски те на ци о
нал норе во лу ци о нер ни дви же ња. 
Во 1939 се вра тил во Ма ке до ни ја и 
на ред на та го ди на за ста нал на че ло 
на По кра ин ски от ко ми тет на КПЈ 
за Ма ке до ни ја (ПК за КПЈМ). Вед
наш го про ме нил име то на те ло то 
од „за Ма ке до ни ја“ во „во Ма ке
до ни ја“, за ра бо тен ја зик, на ме сто 
срп ско хр ват ски от, го прог ла сил 
ма ке дон ски от и по ба рал авто но
ми ја за ко ми те тот. Во 1940 го ди на, 
на Пет та та кон фе рен ци ја на КПЈ во 
За греб, вле гол во Цен трал ни от ко
ми тет на пар ти ја та ка ко единс твен 
член од Ма ке до ни ја.

По рас па ѓа ње то на Ју гос ла ви ја и 
бу гар ска та оку па ци ја на Вар дар
ска Ма ке до ни ја во 1941 го ди на, 

КПЈ и БКП влег ле во су дир око лу 
кон тро ла та на по кра ин ска та пар
ти ска ор га ни за ци ја во рам ки те на 
нив на та бор ба за Ма ке до ни ја. КПЈ 
по ви ка ла на во о ру же на бор ба про
тив си те оку па то ри и об но ва на 
те ри то ри јал ни от ин те гри тет на Ју
гос ла ви ја. Тој ну дел ви зи ја за ед на 
но ва, ко му ни стич ка Ју гос ла ви ја, 
во ко ја Вар дар ска Ма ке до ни ја ќе 
би де дел од фе де ра ци ја та на ед на
кви ре пуб ли ки. БКП про дол жил да 
ја бра ни ко му ни стич ка та по зи ци ја 
– обе ди не та Ма ке до ни ја во ед на 
ко му ни стич ка бал кан ска фе де ра
ци ја.

Што мо же ле да на пра ват Ша
то ровШар ло и дру ги те на ци о
нал но ори ен ти ра ни ма ке дон ски 
ко му ни сти, по ра неш ни чле но ви 
на рас пу ште но то ВМРО (об.)? Мо
же ле да за ста нат на стра на та на 
КПЈ, ка де што чув ству ва ле де ка 
до ми ни ра ат Ср би те и де ка не се 
при фа ќа се срд но по зи ци ја та на 
Ко мин тер на та: та му се га се ну де
ло ос ло бо ду ва ње са мо на еден дел 
на Ма ке до ни ја и тоа под за кри ла
та на КПЈ. Или мо же ле да го од бе
рат БКП, спон зо рот и најг лас ни от 
за го вор ник на по ли ти ка та на Ко
мин тер на та, на на ци о нал но то ос
ло бо ду ва ње и обе ди ну ва ње. Таа 
по зи ци ја ги оп фа ќа ла тра ди ци о
нал ни те ма кси мал ни ма ке дон ски 
це ли, а по гер ман ска та ин ва зи ја 
на Со вет ски от Со јуз во ју ни 1941 
го ди на, Ша то ровШар ло и не го
ви те со јуз ни ци по чув ству ва ле де ка 
тие це ли се ос твар ли ви. Тие, ка ко 
и по ве ќе то ко му ни сти, ве ру ва ле 
де ка Со вет ски от Со јуз ќе ја до бие 
вој на та и по тоа ќе пот тик не ко му
ни стич ка ре во лу ци ја на Бал ка нот. 
Обе ди ну ва ње то на по го ле ми от дел 
на Ма ке до ни ја под бу гар ска оку па

ци ја на кра јот ќе до ве де до обе ди
не та со вет ска Ма ке до ни ја.

Та кво то раз мис лу ва ње и тра ди ци
о нал ни от ко мин тер нов ски прин
цип „ед на др жа ва – ед на пар ти ја“ 
би ле при чи на та Ша то ровШар ло 
да се сог ла си со не го ви те бу гар ски 
ко ле ги и да ја от трг не пар ти ска та 
ор га ни за ци ја во Вар дар ска Ма ке
до ни ја од кон тро ла та на КПЈ и да 
ја пре фр ли под кон тро ла та на БКП. 
По не го во то иг но ри ра ње на на ред
би те на Цен трал ни от ко ми тет на 
КПЈ во ју ли 1941 го ди на, не го во то 
по лит би ро го об ви ни ло за ан ти
пар ти ско и кон тра ре во лу ци о нер
но дејс тву ва ње и го иск лу чи ло од 
КПЈ. Во по че то кот на сеп тем ври, 
во да чот на пар ти ја та, Јо сип Броз 
Ти то, се обра тил до Ко мин тер на та 
во Мос ква. Кај Из врш ни от ко ми
тет го об ви нил „ста ри от Бу га рин“ 
Ша то ровШар ло ка ко про тив ник 
на во о ру же на та бор ба, го на пад
нал БКП за узур па ци ја на ПК КПЈМ 
и по ба рал не го во вра ќа ње во КПЈ.

Ко мин тер на та за ста на ла на стра
на та на КПЈ, кој вед наш име ну вал 
но ви во да чи за ПК КПЈМ. КПЈ на 
че ло го име ну вал Ла зар Ко ли шев
ски (1914–2000), си лен про срп ски 
еле мент. Тој не по сред но по тоа 
бил уап сен од бу гар ска та по ли
ци ја и вој на та, глав но, ја по ми нал 
во за твор во Бу га ри ја, но ста нал 
до ми нант на фи гу ра во по во е на та 
ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во ко му ни
стич ка та ју гос ло вен ска фе де ра
ци ја. По отф ла ње то од стра на на 

КПЈ, а по тоа сом ни те лен и за БКП, 
Ша то ровШар ло за ги нал ка ко во
ен ко ман дант во от по рот во Бу га
ри ја во 1944 го ди на. Окол но сти те 
на не го ва та смрт не се со од вет но 
об јас не ти. 

Исто ри ска та од лу ка на Ко мин тер
на та оз на чи ла пре сврт на точ ка во 
дол га та исто ри ја на Ма ке дон ско то 
пра ша ње. Таа ја пре фр ли ла ини
ци ја ти ва та од бу гар ски те ко му ни
сти (кои би ле до ми нант на ко му
ни стич ка гру па на Бал ка нот, но & 
при па ѓа ле на зем ја што се прик лу
чи ла кон Оска та), на Ју гос ло ве ни
те, чи ја зем ја би ла по де ле на и оку
пи ра на од Оска та. За да до бие по
ши ро ка под др шка ме ѓу Ма ке дон
ци те, на ред на та го ди на до го ди на 
и пол изг ле да ло де ка КПЈ, ба рем, 
те о ре тки го при фа ќа ма ке дон ско то 
на ци о нал но ос ло бо ду ва ње и обе
ди ну ва ње во Ју гос ла ви ја или во 
не ко ја про ју гос ло вен ска јуж нос
ло вен ска или бал кан ска ко му ни
стич ка фе де ра ци ја. Ју гос ло вен ска 
(Вар дар ска) Ма ке до ни ја на ско ро 
ќе твр ди де ка е Пи е монт на ма ке
дон ско то обе ди ну ва ње. Ју гос ла
ви ја ќе до ми ни ра во Ма ке дон ско то 
пра ша ње сè до неј зи но то кр ва во 
рас па ѓа ње во 1990–1991 го ди на.
(...)

Грч ка Ма ке до ни ја (1941–1944)

Од по че то кот на вој на та, Ма ке дон
ско то пра ша ње не би ло са мо срп
ско/ју гос ло вен ско пра ша ње, ту
ку ги за се га ло и грч ка и бу гар ска 
Ма ке до ни ја и со сед ни те др жа ви. 
Пр во то за се да ние на АСНОМ во 
август 1944 го ди на и то гаш но то 
фор мал но ос но ва ње на ма ке дон
ска та ре пуб ли ка во рам ки те на 
Ју гос ла ви ја има ле да ле ку сеж ни 
ре пер ку сии низ це ли от Бал кан, но 

не го во то вли ја ние би ло ди рект но 
и не по сред но ме ѓу Ма ке дон ци те 
во Гр ци ја и во Бу га ри ја, за што ќе 
го во ри ме во про дол же ние.

Слич но на КПЈ во Ју гос ла ви ја, и 
во Гр ци ја КПГ бил единс тве на та 
по ли тич ка пар ти ја ко ја го приз
на ва ла ма ке дон ски от на ци о на лен 
иден ти тет и ко ја има ла др жав на 
стра те ги ја за на ци о нал но то пра
ша ње. Исто ка ко и КПЈ, и КПГ го 
пред во дел нај моќ но то дви же ње 
на от по рот во зем ја та, На ци о нал
но ос ло бо ди тел ни от фронт (ЕАМ) и 
не го ви от во о ру жен огра нок, Грч
ка та на род но ос ло бо ди тел на вој ска 
(ЕЛАС). Сто еј ќи на сво ја та за лож ба 
за оп штес тве на ре во лу ци ја, ка ко 
и КПЈ, КПГ ги бра нел и тра ди ци о
нал ни те на ци о нал ни ин те ре си на 
Гр ци ја. Прив ле кол мно гу не ко му
ни стич ки па три о ти и пла ни рал по 
ос ло бо ду ва ње то да ја зе ме вла ста.

Во по че то кот на вој на та, КПГ не 
им по све ту вал по себ но вни ма ние 
на Ма ке дон ци те. На Ше сти от и на 
Сед ми от пле нум на не го ви от Цен
тра лен ко ми тет, одр жа ни во ју ни 
и во сеп тем ври 1941 го ди на, би ле 
по ви ка ни си те гра ѓа ни да се бо рат 
про тив оку па то ри те, но не ги спом
ну ва ле мал цинс тва та. На Ос ми от 
пле нум, во ја ну а ри 1942 го ди на, 
и на Се грч ка та кон фе рен ци ја на 
КПГ, во де кем ври иста та го ди на, 
се отиш ло по на та му. Тие ги по ви
ка ле Ма ке дон ци те да им се при
дру жат на Гр ци те во за ед нич ки от 
по ход со Бу га ри те и Ср би те про тив 

Во ре ал но ста, и КПЈ и БКП 
се на де ва ле, се ко ја за се бе, 
де ка ма ке дон ско то обе ди ну-
ва ње ќе се слу чи под нив но 
по кро ви телс тво, во нив на та 
зем ја или во ед на јуж нос-
ло вен ска или бал кан ска 
фе де ра ци ја во ко ја тие би 
до ми ни ра ле.

Коминтерната застанала на страната на КПЈ, кој 
веднаш именувал нови водачи за ПК КПЈМ. КПЈ на 
чело го именувал Лазар Колишевски (1914–2000), силен 
просрпски елемент.

Фото: Жорж Скригин, Кнежполе,1944
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фа ши сти те и за со вет ска по бе да, 
ка ко и за сопс тве но на ци о нал но и 
оп штес тве но ос ло бо ду ва ње. Го лем 
број Ма ке дон ци се прик лу чи ле кон 
ЕАМЕЛАС: спо ред офи ци јал ни те 
ин фор ма ции на КПГ, во ре дов ни
те еди ни ци слу же ле 6 000 ли ца, а 
има ло и 20 000 ре зер ви сти.

Но КПГ и ЕАМЕЛАС се со о чи ле со 
сил на кон ку рен ци ја за со јуз ниш
тво то на Ма ке дон ци те. По дол ги те 
го ди ни за по ста ве ност, уг не ту ва ње 
и ре пре си ја, тоа пре теж но сел ско 
на се ле ние се чув ству ва ло оту ѓе но 
од грч ка та др жа ва. Им би ло те шко 
да по ка жат ло јал ност спре ма неа 
или да им ве ру ва ат на не у вер ли
ви те ве ту ва ња за ед на квост во не
ко ја ид на „на род на Гр ци ја“. За тоа 
мно гу ми на се одѕ ва ле на по ви кот 
на ита ли јан ска та, гер ман ска та и 
бу гар ска та оку па ци ска власт и на 
ВМРО на Ми хај лов, кои им ве ту ва
ле ос ло бо ду ва ње од грч ка та власт 
во не ко ја „сло бод на“, „авто ном
на“, „не за вис на“ или „обе ди не та“ 
ма ке дон ска др жа ва. Про па ган да та 
и при ти со кот ја за јак ну ва ле нив
на та тра ди ци о нал на и дла бо ка не

до вер ба спре ма Гр ци те; ка ко што 
ви дов ме по го ре, овие те ла во о ру
жи ле мно гу број ни се ла и ре гру ти
ра ле и опре ми ле па ра во е ни че ти, 
та ка на ре че ни те ко ми ти, или кон
тра че ти, за да се бо рат на нив на 
стра на. 

Но во 1943 го ди на КПГ и ЕАМ
ЕЛАС се со о чи ле со уште по сил на 
кон ку рен ци ја. Дес ни чар ски те и, 
глав но, не ма ке дон ски струи би ле 
за се не ти од моќ ни те на ста ни во 
вар дар ски от ре ги он, кои пов ли
ја е ле и врз егеј ски от дел. Мно гу
ми на, вклу чи тел но и вер ни те чле
но ви на КПГ и след бе ни ци те на 
ЕАМЕЛАС, би ле во о ду ше ве ни од 
очиг лед на та авто но ми ја на ре ги
о нот во рам ки те на Ти то во то дви
же ње во Ју гос ла ви ја. Освен тоа, 
дви же ње то ги пле ни ло со не го ви
от чи сто ма ке дон ски ка ра ктер. Ре
ги о нот имал свој сопс твен вр хо вен 
штаб и ма ке дон ска пар ти зан ска 
вој ска со ма ке дон ски офи це ри, ги 
ко ри сте ле ма ке дон ски от ја зик за 
ко ман ду ва ње и ма ке дон ско зна ме, 
про па ги ра ле глас но на ци о нал но 
ос ло бо ду ва ње за си те Ма ке дон ци, 
а по ти вко, и на ци о нал но обе ди ну
ва ње.

Та ква та си ту а ци ја дра стич но се 
раз ли ку ва ла од пра кти ка та во Гр
ци ја. Аген тот на бри тан ски от Штаб 
за спе ци јал ни опе ра ции, ка пе тан 
П. Х. Еванс, во вр ска со ова ве
ли: „ЕЛАС... отсе ко гаш во сво и те 
ма ке дон ски еди ни ци наз на чу вал 
Гр ци за офи це ри и тоа оста ва ло 
лош впе ча ток врз сла во фон ски
те бор ци во ЕЛАС. По ра ди тоа тие 
мис лат, ка ко што мис лат и ци ви
ли те, де ка ми ле ни ум ска та об ја ва 

на ЕАМ/ЕЛАС, со ве ту ва ње то де ка 
сло вен ски те Ма ке дон ци ќе има
ат ед на кви при ви ле гии и це лос на 
сло бо да, не е ни што дру го освен 
рек ла ма: Гр ци ја и по на та му ќе ги 
иск лу чу ва од др жав ни те служ би, 
од уна пре ду ва ње во вој ска та итн“.

Инс пи ри ра ни од ју гос ло вен ски от 
при мер, ма ке дон ски те ле ви ча ри 
поч на ле да ба ра ат ос ло бо ди тел но 
дви же ње во Егеј ска Ма ке до ни
ја. Тој став, за ед но со соз на ни е то 
де ка има ат пра во на са мо о пре де
лу ва ње, ка ко што по ка жа ла ју гос
ло вен ска та пра кти ка, би ле од не
про цен ли ва важ ност за ма сов но 
вклу чу ва ње на Ма ке дон ци те во 
ко му ни стич ко то дви же ње на от по
рот на Бал ка нот.

Но КПГ ги отфр лил си те та кви 
пред ло зи. Не го ви те во да чи стра
ву ва ле де ка отво ра ње то на Ма
ке дон ско то пра ша ње во Гр ци
ја ќе ги од вра ти Гр ци те од КПГ 
и ЕАМЕЛАС. Се пак, от то гаш па 
сè до кра јот на Гра ѓан ска та вој на 
(1947–1949), КПГ са кал да ја одр
жи и да ја за јак не под др шка та ме
ѓу Гр ци те, исто вре ме но оби ду вај ќи 
се да ги при до бие Ма ке дон ци те. 
Со ог лед на тоа што по дел би те би
ле мно гу дла бо ки и по ми ру ва ње то 
на ви сти на те шко, грч ки те ко му ни
стич ки ли де ри ма ни пу ли ра ле со 
пра ша ње то во ко рист на сопс тве
на та пар ти ја. Се ко гаш ко га на КПГ 
му би ла по треб на под др шка та на 
Ма ке дон ци те, им ве ту ва ле за до во
лу ва ње на нив ни те ба ра ња и пра
ве ле не вол ни от стап ки без да се 
отка жат од кон тро ла та врз нив. Ко
га под др шка та по ве ќе не му би ла 
по треб на, ги уки ну ва ле от стап ки те 

и ги иг но ри ра ле ба ра ња та и проб
ле мот на Ма ке дон ци те во Гр ци ја.

(...)

Ма ке дон ци те на еден нов Бал кан 
(1944–1949)

Не ма сом не ние де ка на род но ос
ло бо ди тел ни те дви же ња – АВНОЈ 
во Ју гос ла ви ја и ЕАМЕЛАС во 
Гр ци ја – по мог на ле во ос ло бо ду
ва ње то на нив ни те зем ји. Се пак, 
ре ша вач ки фа ктор би ле со јуз нич
ки те ус пе си во Фран ци ја и Ита ли ја 
и со вет ско то на пре ду ва ње во Пол
ска и ју го и сточ на Евро па. На кра
јот на вој на та, на Бал ка нот, глав но, 
вла де е ле ко му ни сти. Ма ке дон ци те 
ја до би ле но ва та ју гос ло вен ска ре
пуб ли ка, но по тен ци јал но то обе
ди ну ва ње со Пи рин ска Ма ке до ни
ја се наш ло во ќор со как по со вет
скоју гос ло вен ско то разд во ју ва ње 
во 1948 го ди на. Во Гр ци ја, бри тан
ска та ин тер вен ци ја во 1944/45 и 
аме ри кан ско то ин тер ве ни ра ње во 
Гра ѓан ска та вој на (1947–1949), кое 
ска по ги чи не ло та мош ни те Ма ке
дон ци, ја про ме ни ле рам но те жа та 
на си ли те во ко рист на ек стрем на
та дес ни ца, ко ја три ум фи ра ла во 
1949 го ди на.
(...)
Ка ко и да е, Ма ке дон ци те од грч ка 
Ма ке до ни ја да ле клу чен при до нес 
за ко му ни стич ка та стра на во Гра
ѓан ска та вој на во Гр ци ја. Тие го 
по нес ле то ва рот на вој на та. Ја на
се лу ва ле сред на и за пад на Егеј ска 
Ма ке до ни ја, ко ја се гра ни че ла со 
Ју гос ла ви ја и Ал ба ни ја и ка де што 
се во де ле нај те шки те бор би, вклу
чи тел но и ре ша вач ки те би тки. За 
вре ме на це ла та Гра ѓан ска вој на, 
тоа по драч је слу же ло ка ко ба за за 
по ли тич ки те и во е ни те опе ра ции 
на та ка на ре че но то де мо крат ско 
дви же ње. Та му се на о ѓа ле шта бо
ви те и на КПГ и на не го ви от во ен 
огра нок, Де мо крат ска та ар ми ја на 
Гр ци ја (ДАГ). Тоа по драч је ги оп
фа ќа ло и та ка на ре че ни те ос ло бо
де ни те ри то рии – по драч ја та под 
кон тро ла на ДАГ кои го фор ми ра ле 
не го ви от до ма шен фронт и од ка де 
што се обез бе ду ва ло или тре ба ло 
да се обез бе ду ва це ло то снаб ду ва
ње. Ка ко што из ја вил еден учес ник 
и бли зок наб љу ду вач: „Беа пре
тво ре ни во во е ни ра бо тил ни ци за 
ДАГ, ка де што се кој, млад и стар, 
ма шко и жен ско, им слу же ше на 
по тре би те на ДАГ“.

Уште по за бе ле жи те лен бил при
до не сот на Ма ке дон ци те за бор
бе на та моќ на ле ви ца та. Нив но то 
учес тво во ре до ви те на бун тов
нич ка та вој ска би ло ма сов но во 
те кот на це ла та бор ба, про пор ци
о нал но мно гу по го ле мо од ре ла
тив но ни ско то учес тво на грч ко то 
на се ле ние. Про це на та за нив на та 
за ста пе ност во ДАГ се дви же ла 
од по ве ќе од ед на че твр ти на во 
април 1947 го ди на до по ве ќе од 
две тре ти ни во сре ди на та на 1949 
го ди на. Спо ред ше фот на Бри тан
ска та во е на ми си ја во оку пи ра на 
Гр ци ја, пол ков ник К. М. Вуд ха ус, 
„тие бро е ја 11 000 од вкуп ни те 25 
000 во 1948 го ди на, а 14 000 од 

вкуп ни те без мал ку 20 000 кон сре
ди на та на 1949“. На нај кри тич ни те 
бо и шта нив ни от про цент бил ду ри 
и уште по ви сок. Ве ќе во октом ври 
1947 го ди на тие со чи ну ва ле три 
че твр ти ни од чо веч ка та си ла на 
ко ман да та на сред на и на за пад
на Ма ке до ни ја. Ва си лис Бар ѕо тас, 
член на По лит би ро то и по ли тич ки 
ко ме сар во Ге не рал ни от штаб на 
ДАГ, му од дал приз на ние на „овој 
хе рој ски на род [кој] да де сè... ; си 
ги жр тву ва ше де ца та, имо ти те, 
до мо ви те. Се кое до ма ќинс тво има 
ра нет или за ги нат [член]“.

Ти то ста нал глав ни от па трон на 
грч ки те ко му ни сти во нив на та 
бор ба за власт. Ју гос ло ве ни те не 
са мо што по ну ди ле мо рал на под
др шка, ту ку по мог на ле Ма ке дон
ци те да за ста нат зад ко му ни сти те. 
Тие ста на ле и клуч ни от из вор на 
пра ктич на по мош. Обез бе ду ва ле 
хра на, транс порт ни средс тва, ка
ко и ло го ри, оруж је, ар ти ле ри ја и 
му ни ци ја. Се на де ва ле на по бе да 
на ко му ни сти те во Гр ци ја од иде
о ло шки при чи ни, но ве ро јат но, 
пр венс тве но, по ра ди тоа што оче
ку ва ле та ква та по бе да, за ед но со 
фе де ра ци ја та со Бу га ри ја, да го 
тра си ра па тот кон ју гос ло вен ско 
ре ше ние на Ма ке дон ско то пра ша
ње – обе ди ну ва ње на Ма ке до ни ја 
под за кри ла та на Ју гос ла ви ја.

Ста лин им ста вил крај и на јуж нос
ло вен ска та фе де ра ци ја и на ма ке
дон ско то обе ди ну ва ње. Ка ко што 
ви дов ме по го ре, во 1941 го ди на 
Со вет ска та ко му ни стич ка пар ти
ја за ста на ла на стра на та на КПЈ 
во вр ска со Ма ке до ни ја. По доц на 
Ста лин ги при фа тил по чет ни те по
те зи кон ју гос ло вен скобу гар ска 
фе де ра ци ја. Но со од ми ну ва ње то 
на вој на та, тој поч нал да се сом
не ва во Ти то, кој, за раз ли ка од 
дру ги те источ но е вроп ски ко му ни
стич ки во да чи, имал не за вис на 
ос но ва на вла ста до ма и не за ви
сел од Мос ква. 

Ста ли но ва та не до вер ба мо ра 
да по рас на ла по вој на та по ра ди 
упор на та не за вис ност на Ти то во 
над во реш ни те од но си. Ка ко што 
за бе ле жал Фи лис Оти, та кви от 
од нос „ја за гро зу вал фун да мен
тал на та ос но ва на со вет ска та над
во реш на по ли ти ка и прет ста ву вал 
пре диз вик за ко му ни стич ка та те
о ри ја ко ја се ко ри сте ла за да се 
при кри јат на ци о нал ни те це ли на 
Ру си ја“. Ста лин стра ву вал де ка 
ед на ју гос ло вен скобу гар ска или 
бал кан ска фе де ра ци ја со цен тар 
во Бел град би мо же ла лес но да 
ја до ве де под пра ша ње со вет ска
та хе ге мо ни ја на Бал ка нот, низ 
источ на Евро па и во ме ѓу на род но
то ко му ни стич ко дви же ње. По ра ди 
тоа, кон кра јот на 1947 го ди на Ста
лин им ста вил ве то на пла но ви те 
за фе де ра ци ја, а со из би ва ње то 
на исто ри ски от со вет скоју гос ло
вен ски спор про лет та 1948 го ди на 
и иск лу чу ва ње то на Ју гос ла ви ја 
од Ин форм би ро то на 28 ју ни 1948 
го ди на, би ле уни ште ни си те шан
си што ги има ла ко му ни стич ка та 
ле ви ца во Гра ѓан ска та вој на во Гр
ци ја. Ма ке дон ско то обе ди ну ва ње 
ис чез на ло во пе пел та на су ди рот 
Ста линТи то – пр ва та сту де на вој
на што го по де ли ла ко му ни стич
ки от блок.
(...)

Ен др ју Ро сос е ро ден во грч ка (Егеј ска) Ма ке
до ни ја. Се шко лу вал во Че хос ло вач ка, Ка на да 
и во САД, ка де што до кто ри рал на Уни вер зи те
тот Стан форд. Ра бо ти ка ко про фе сор по исто
ри ја на Уни вер зи те тот во То рон то, Ка на да.

Пре вод: Ане та Мар ко скаЧу бри нов ска
Из вор: Ен др ју Ро сос: Ма ке до ни ја и Ма ке дон

ци те, ФИООМ, 2010

Ре ги о нот имал свој сопс твен 
вр хо вен штаб и ма ке дон ска 
пар ти зан ска вој ска со ма ке-
дон ски офи це ри, ги ко ри сте-
ле ма ке дон ски от ја зик за 
ко ман ду ва ње и ма ке дон ско 
зна ме, про па ги ра ле глас но 
на ци о нал но ос ло бо ду ва ње за 
си те Ма ке дон ци, а по ти вко, 
и на ци о нал но обе ди ну ва ње.

Ва си лис Бар ѕо тас, член на 
По лит би ро то и по ли тич-
ки ко ме сар во Ге не рал ни-
от штаб на ДАГ, му од дал 
приз на ние на „овој хе рој ски 
на род [кој] да де сè... ; си ги 
жр тву ва ше де ца та, имо ти-
те, до мо ви те. Се кое до ма-
ќинс тво има ра нет или за-
ги нат [член]“.

Фото: Жорж Скригин,1942
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Ми се чи ни де ка на ма ке дон ски от 
на род де нес, под гру е виз мот, му се 
слу чу ва ток му тоа: са мо пот чи ну ва
ње, т.е. ди ри ги ра но сле пи ло пред 

опас но ста на исто ри ски от мо мент. 
Кон фор миз мот на уба ва та сли ка 
за се бе го иг но ри ра „мо мен тот на 
опас но ста“, т.е. са ма та ре ал ност. 
По и на ку ре че но, за де неш ни те 
Ма ке дон ци мно гу опас ни мо жат 
да се по ка жат по ви ци те за „бу де
ње” и за но во на ци о нал но се бе де
фи ни ра ње. Од исто ри ја та зна е ме 
де ка ду ри и ве ту ва ње то на на пре
до кот и но ви от иден ти тет че сто ос
ци ли ра ме ѓу ре во лу ци о нер но то и 
ре ак ци о нер но то  не ма по до бар и 
по за стра шу вач ки при мер за тоа од 
гер ман ски от на ци о налсо ци ја ли
зам во три е сет ти те го ди ни од ми
на ти от век. 

Фас ци ни ра ни од сво ја та пот ста ве
на на ци о нал на сли ка, ане сте зи ра
ни од ре жим ско то про из ве ду ва ње 
„рај“, ние де нес ста пи са но им се 
пре пу шта ме на опас но сти те и не
из вес но сти те, на ме сто по ре ши
тел но и под ла бо ко да го пог лед не
ме, ме ѓу дру го то, и ог ле да ло то на 
ми на то то. Пог ле дот во тоа ог ле да
ло ќе ни по ка же, на при мер, кол ку 
е ап сур ден и пер вер зен оби дот на 
гру е виз мот во сво ја та прож ди рач
ка ор би та (на ед но то тал но вла де е
ње) да го ин кор по ри ра ду ри и ан ти
фа шиз мот! Гле дај ќи во ог ле да ло то 
на ми на то то, ток му со гна се ње тре
ба да го отфр ли ме фа ши стич ко то 
„на ци о на ли зи ра ње“ (ре кви зи ци ја) 
на ан ти фа шиз мот, т.е. ме ша ње то 
(ка ко во со кот во лаж ни те му зеи да 
тр пи сè?!) на пар ти за нот Куз ман 
Јо си фов ски Пи ту, на при мер, со 
ор ди нар ни от зло стор ник и фа шист 
Ван чо Ми хај лов. 

Во пр ви от кра ток ро ман на Х. Џ. 
Велс, Вре меп лов (об ја вен 1895 го
ди на), еден на уч ник за ми ну ва во 
да леч на та ид ни на и та му за поз на
ва лу ѓе кои жи ве ат рај ски: во ве
дри на, без дел ниш тво, изо би лие. 
Единс тве на та за бра на е из ле гу
ва ње то но ќе, би деј ќи на нив то
гаш дем нат гнас ни те кре а ту ри од 
под зем је то, да леч ни те по том ци на 
не ко гаш на та ра бот нич ка кла са. За 
се то тоа бла же ни от на род кој жи
вее ден ски не ма јас на прет ста ва, 
би деј ќи не ма ни ка кво се ќа ва ње 
ни ту на прет ход ни от час, а ка мо ли 
на да леч но то ми на то: не о сет ли ви 
за стра да ње то на при ја те лот кој се 
да ви, пот пол но не за ин те ре си ра ни 
за стра не цот кој па ту ва низ вре ме
то, овие лу ѓе жи ве ат во пот пол на 
и ко ле ктив на ам не зи ја, а единс
тве но то чув ство што го поз на ва ат 
е  стра вот.

Ма ке дон ски от на род де нес по 
мно гу не шта на ли ку ва на на ро дот 
од ро ма нот на Велс. Ла га та и си му
ла ци ја та го до стиг наа вр вот, а но
ќта ста на не пре ки нат ден. Из ми на
ти те не кол ку го ди ни се којд нев но и 
агре сив но ни се ис по ра чу ва ше не 
са мо ед на со се ма ве штач ка сли ка 

за ма ке дон ска та исто ри ја, на ме
не та за про па ганд ни те це ли на ре
жи мот, ту ку се којд нев но и бе скру
пу лоз но се шмин ка и сли ка та на 
не ве се ла та се гаш ност. 

Ток му за тоа ју би ле јот, Се дум де се
тго диш ни на та од за поч ну ва ње то 
на ан ти фа ши стич ка та на род ноос

не о сет ли ви за стра да ње то 
на при ја те лот кој се да ви, 
пот пол но не за ин те ре си ра ни 
за стра не цот кој па ту ва низ 
вре ме то, овие лу ѓе жи ве ат 
во пот пол на и ко ле ктив на 
ам не зи ја, а единс тве но то 
чув ство што го поз на ва ат 
е - стра вот

“Исто ри ски да се ар ти ку ли ра ми на то то не зна чи да се 
осоз нае ‘ка кво всуш ност тоа би ло’. Тоа зна чи да се ов ла дее 
со се ќа ва ње то она ка ка ко што тоа заб лес ну ва во мо мен-
тот на опас ност.” 

ло бо ди тел на бор ба, де нес ни да ва 
шан са ба рем де лум но да из ле зе
ме од ку ли си те на гру е ви стич ки от 
„рај“.  Де неш ни от ју би леј тре ба да 

ни овоз мо жи да ги по вр зе ме вре
мен ски те рам ни шта низ кои жи ве
е ме; ми на то то, се гаш но ста и ид ни
на та не од во и во го со чи ну ва ат зап
ле тка но то клоп че на на ши те жи во
ти. Ви сти на, тие ни ко гаш не мо жат 
да би дат осоз на е ни во нив на та 
це ло куп ност и ни ко гаш не мо жат 
да би дат осоз на е ни со из вес ност. 
Ернст Блох збо ру ва за “тем ни на та 
на про жи ве а ни от мо мент”, за онаа 
стру кту ра на на ше то исто ри ско по
сто е ње ко ја ни оне воз мо жу ва ко га 
би ло да би де ме со вре ме ни ци со 
сво ја та се гаш ност. Тоа зна чи де ка 
се кое по ли тич ко дејс тву ва ње мо ра 
да би де мис ле но со ог лед на оваа 
тем ни на, на сле пи ло то и не из вес
но ста, со ог лед на она што Бен ја
мин че сто го на ре ку ва “опас ност”.

“На ста ни те кои го оп кру жу ва ат 
исто ри ча рот и во ко и што тој учес
тву ва ... се на о ѓа ат во по за ди на та 
на не го во то прет ста ву ва ње, ка ко 
еден текст пи шу ван со не вид ли во 
ма сти ло”, об јас ну ва Вал тер Бен
ја мин, еден од најз на чај ни те по
ли тич ки ана ли ти ча ри во 20иот 
век. “Исто ри ски да се ар ти ку ли ра 
ми на то то не зна чи да се осоз нае 
‘ка кво всуш ност тоа би ло’. Тоа зна
чи да се ов ла дее со се ќа ва ње то 
она ка ка ко што тоа заб лес ну ва во 
мо мен тот на опас ност.” Бен ја мин 
го одре ду ва мо мен тот на опас ност 
и ка ко мо мент во кој пот чи не ти
те кла си чув ству ва ат де ка ќе ги 
“преп ла ви” кон фор миз мот  тоа е, 
зна чи, мо мент во кој тие чув ству
ва ат де ка се из ло же ни на ри зи кот 
да ста нат ин стру мен ти на сопс тве
но то пот чи ну ва ње. 

Ни ко ла Ге лев ски

Посилни од извесноста
И ток му (во тој ас пект не га тив но) 
по у че ни од ко му ни стич ко то ми на
то, по ли ти ка та, пак, тре ба да пре
ста не ме да ја гле да ме са мо ка ко 
то та ли тет и оп шта кон тро ла (гру
е виз мот ту ка ги сле ди нај ло ши те 
ас пе кти на вла де е ње то на ко му ни
сти те); за про ме на, мо же би тре ба 
да поч не ме по ли ти ка та да ја сог ле
ду ва ме ка ко по сте пе на еман ци па
ци ја (тоа бе ше до бра та стра на на 
со ци ја лиз мот), ка ко ети ка и од го
вор ност, а не иск лу чи во ка ко си ла 
и моќ. Се раз би ра, ка ко што ве ли 
Еду ар до Ка ва да, „до кол ку на ши те 
етич копо ли тич ки од го вор но сти 
се оби ду ва ат да ги ми ни ми зи ра
ат опас но сти те, не из вес но сти те и 
мо мен ти те на нез на е ње (за да нè 
уве рат во илу зи ја та за на ша та си

гур ност, за да ги по твр дат на ши те 
до бри уве ру ва ња или до бра та со
вест), то гаш тие се из ло жу ва ат на 
ри зи кот да ста нат не што што се 
раз ли ку ва од по ли тич ко то, етич ко
то и од го вор но то”.

Ка ва да (струч ња кот за Бен ја мин), 
и по крај сè, е оп ти мист; со ог лед 
на тоа де ка по ли тич ка та од го вор
ност се ко гаш е без мо дел или га
ран ци ја, мож но е ток му та му ка де 
што из вес но сти те поч ну ва ат да 
сла бе ат и да ис чез ну ва ат, ние лу
ѓе то да за поч не ме да ја со би ра ме 
си ла та ко ја е по сил на од се ко ја из
вес ност. Тоа е иста та онаа си ла ко
ја ги прид ви жи ма ке дон ски те пар
ти за ни пред се дум де сет го ди ни да 
му се спро ти ста ват на фа шиз мот.

Народни 
партизански песни

***
Ај де те бра ќа,
cите со друж но,
да ги скр ши ме
роп ски те син џи ри
Си те со друж но
в бој да трг не ме,
в бој за сло бод на
Ма ке до ни ја!
До ста е ропс тво,
до ста ти ранс тво,
до ста тр пев ме
кле ти фа ши сти! 

***
Абре Ма ке дон че,
ка де се спре маш?
Бор ба те че ка,
бор ба за сло бо да.
Мом ци на ки те ни,
мо ми на ре де ни,
в бор ба ми вла гат,
бор ба за сло бо да.
Не ка раз бе рат
кр ва ви фа ши сти:
ма ке дон ско име
не ма да за ги не!
Cовет ска Ру си ја
и Ма ке до ни ја!
Со вет ска Ру си ја
го ле ма др жа ва
и она ми брои
две сте ми ли о ни.

***
Та му не ма ве ке
гол и бос да одеш,
мно гу да ра бо теш –
пак за леб да тр пеш.
Та му не ма ве ке
га до ве бур жуи,
и кле ти шпи у ни.
Со вет ска Ру си ја
и Ма ке до ни ја! 

Пред крај на ју ни 1943 го ди на, во 
Ма ке до ни ја се по ја ви пр ва та збир ка, 
„Ма ке дон ски на род ноос ло бо ди тел
ни пес ни“ ре да кти ра на од Ко ста Ра
цин, не по сред но пред не го ва та смрт. 
Збир ка та, ко ја што со др же ше два
е сет пес ни пе а ни од пар ти за ни те и 
на ро дот во оние де нои ко га на род но
то во ста ние сè по ве ке се раз го ру е ше, 
бе ше пе ча те на во при ми тив на та пар
ти зан ска пе чат ни ца „Го це Дел чев“ 
во Ло пуш ник (Ки чев ско). Ти ра жот 
бе ше мно гу скро мен  не кол ку сто ти

ни при мер ци  од про сти те при чи ни 
што не се рас по ла га ше сo мно гу хар
ти ја и што „ка па ци те тот“ на др ве на та 
пе чат ни ца не поз во лу е ше по ве ќе. 
Тоа бе ше прв обид да се со бе рат во 
ед на пе ча те на збир ка оние пес ни сo 
кои што уми раа на ши те бор ци, пес ни 
во кои што се ви ка ше на ше то се ло, 
на ши от град на ре ши тел на „бор ба за 
на род на Сло бо да”.

дел од пред го во рот на  
Вла до Ма ле ски  Та ле

***
Aj што ми e ми ло и дра го
мла да пар ти зан ка да ста нам,
на Пе ли стер ска пла ни на,
на Лав чан ска та ко ри ја,
кај два нај сет те кла ден ци.
Та му си кле тва зе дов ме
со фа ши сти да се би е ме,
сло бо да да до би е ме
за ва ша Ма ке до ни ја!

***
Да вај ме, ми ла ма мо, да вај ме
за што ме ср це, ма мо, трг на ло:
мла да пар ти зан ка да ста нам,
Коз јак пла ни на да идам,
Кар пуш вој во да да ви дам.
Пу шко и тро ле зот да но сам,
кле ти фа ши сти да ко сам. 

***
Дру га ри, вер ни дру га ри!
Ко га ќе вие сјо ди те,
крај се ло да по ми ни те,
на мај ка ми да ка жи те–
што Пан де пад на за ги на
од те шки бум би фа ши ски.
Мај ка ми да ме жа леи
ду ри и гле дат очи те,
ли бе то да не ме жа ли,
оти ми бе ше не вер но.

со брал и ре да кти рал:  
Бла же Ко не ски

Франце Михелич, Мртовечка птица, 1944
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Ка ко да се сфа ти „два е сет ти от век“? 
Мо же би би тре ба ло да поч не ме со 
ед но став но то пра ша ње: ко га тој 
поч ну ва и ко га за вр шу ва? По точ но, 
да ли 20от век го пра ват сто го ди ни 
по сто е ње?

Пра ша ње то за по че то кот и кра јот 
на ве кот го отво ра ме то ни ми ски от 
ла нец кој не со пир ли во про из ве
ду ва це ла ни за по че то ци и кра е ви 
на 20от век? Зна чи: да ли по че то
кот на два е сет ти от век ко ин ци ди ра 
со пи о нер ска та ра бо та на Фројд на 
кни га та „Тол ку ва ње на сни шта та“, 
или со из би ва ње то на Пр ва та свет
ска вој на, со „Црн ква драт на цр на 
ос но ва“ на Ка зи мир Ма ље вич или 
со Октом ври ска та ре во лу ци ја? Од
нос но, да ли не го ви от крај ко ин ци
ди ра со па дот на Бер лин ски от ѕид, 
ет нич ки те вој ни во Ју гос ла ви ја или 
за вр шу ва ње то на Кул тур на та ре во
лу ци ја во Ки на?

И по на та му, да ли 20от век мо же да 
се име ну ва ка ко век на ре во лу ции, 
свет ски вој ни, ек стрем но на силс
тво, гра ѓан ски вој ни? Ка ко век на 
жр тви, од нос но, на ра ди кал но зло? 
Ка ко век на де фи ни тив на по бе да на 
еден тип мо дер ност – ли бе рал но
ка пи та ли стич ки от? За рем до се га, 
низ овие ре то рич ки пра ша ња или 
гла со ви кои кру жат и го име ну ва ат 
20от век, ве ќе не открив ме три раз
лич ни ве ка, три ма ли ве ка во рам ки 
на еден век и три не го ви раз лич ни 
по че то ци и кра е ви: од кои ни е ден 
не се сов па ѓа со „сто те го ди ни на 
два е сет ти от век“. Ве кот на ре во лу
ции за поч на со Октом ври ска та ре
во лу ци ја во 1917 г. и за вр ши со спе
кта ку лар ни от пад на Бер лин ски от 

ѕид, т.е. со рас па дот на СССР; ве кот 
на жр тви и ра ди кал но зло за поч
на со на ци о нал со ци ја ли стич ки от и 
ста ли ни стич ки от те рор во 1930те и 
за вр ши со кра јот на Вто ра та свет ска 
вој на. Ве кот на по бе да на ли бе ра
лиз мот, ка ко хе ге мон тип на мо дер
но ста, за поч на по Вто ра та свет ска 
вој на за да три ум фи ра на кра јот од 
ве кот.
Ме ѓу тоа, 20от век е и век на Ју гос
ла ви ја: ед но од ими ња та за 20от 
век би мо же ло да би де и „Ју гос ла
ви ја“, би деј ќи Ју гос ла ви ја е вто ро то 
име за не мож но ста два е сет ти от век 
да го ви ди ме по и на ку освен ка ко, 
по де лен во се бе, ан та го ни зи ран и 
не кон зи стен тен век. Ју гос ла ви ја е 
име кое исто вре ме но оз на чу ва: оп
ти ми стич ки по че ток на два е сет ти от 
век, иде ја де ка е мож но име то на ед
на др жа ва во Евро па да не ко ин ци
ди ра со име то на ни ед на по сто еч ка 
на ци ја, и са мра чен крај од бе ле жан 
со ек стрем но на силс тво и раз о ру ва
ње. Име то „Ју гос ла ви ја“ по ве ќе не 
го но си ни ед на др жа ва.

Пос лед на та др жа ва ко ја го но се ше 
тоа име, Со јуз на Ре пуб ли ка Ју гос ла
ви ја, бе ше убис тве на, мрач на чу ма 
ко ја, на кра јот – зап ле тка на во па
ра до кси те на те ро рот во име на ед
на на ци ја – де фи ни тив но го за ко па 
тоа име кое отсе ко гаш пре тен ди ра

ше да би де збир но име за Кралс тво
то на Ср би те, Хр ва ти те и Сло вен ци
те, и ко ја бе ше дел од са ни тар ни от 
кор дон на Евро па, ре ак ци о нер на 
твор ба ко ја слу же ше за од бра на од 
бол ше вич ка та опас ност. Ако пр ва та 
и пос лед на та Ју гос ла ви ја се че да на 
сво и те вре ми ња, про из во ди на две 
раз лич ни ери на кон тра ре во лу ции, 
што е со вто ра та Ју гос ла ви ја, онаа 
ко ја на ста на по Вто ра та свет ска вој
на – Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на 
Ре пуб ли ка Ју гос ла ви ја? Де нес таа 
на си те неј зи ни со вре ме ни ци им се 
чи ни ка ко со сем не по треб на, ка ко 
не ар ти ку ли ран ви шок кој се за ка ну
ва, ка ко исто ри ска гре шка по се бе 
и за се бе. Од ера та на кон тра ре во
лу ци и те и ре ста вра ци и те, се ко ја ре
во лу ци о нер на твор ба се гле да ка ко 
на сил на, не по треб на, из лиш на, уто
пи стич ка, ка ко исто ри ска гре шка 
ко ја тре ба да се за бо ра ви и по тис не 
што е мож но по бр зо, ко ја не тре ба 
по ве ќе да се по вто ри. Ме ѓу тоа, ка
ко да ја име ну ва ме таа гре шка, од
нос но ка ко кон тра ре во лу ци ја та ја 
име ну ва таа гре шка? Мис лам де ка 
мно гу лес но ќе дој де ме до за ед нич
ко то име на таа гре шка, а тоа е – На
род но ос ло бо ди тел на та вој на (НОБ). 
Гре шка та на НОБ е во тоа што вле зе 
во бор ба ко га бор ба та не бе ше мож
на, од нос но, што ја „изу ми“ вој на та 
ко ја & се спро тив ста ви на вој на та, 
вој на ко ја & се спро тив ста ви на на
ци о нал со ци ја ли стич ка та иде о ло ги
ја на вој на та.
Но, што се слу чи слу чи со вој на та во 
20от век? Да ли вој на та во два е сет
ти от век до би ва со сем нов об лик? 
Кон цеп тот на вој на од 19от век, 
оној кој Хе гел го сфа ќа ше и ар ти ку
ли ра ше ка ко кон сти ту ти вен мо мент 
на са мо све ста на на ро дот, на по ле о
нов ска та вој на – вој на ка ко кре а тор 
на на ци о нал на та свест во два е сет
ти от век, по ве ќе не ва жи, по себ но 
по Пр ва та свет ска вој на. Пр ва та 
свет ска вој на е чу до виш на вој на без 
ис ход, мрач на ка сап ни ца на на ро
ди те, не што што не мо же да се сфа
ти по и на ку освен ка ко де фи ни ти вен 
по вик за мир, мир по се ко ја це на. 
Со дру ги збо ро ви, Пр ва та свет ска 
вој на за неј зи ни те со вре ме ни ци е 
за вр ше на со по ви кот за ве чен мир. 
Пр ва та Ју гос ла ви ја на ста на ла ка ко 
про из вод на па ци фи стич ка та иде о
ло ги ја и таа е не по сре ден про из вод 
на иде о ло ги ја та „мир по се ко ја це
на“. Од дру га стра на, по стои и онаа 
ли ни ја ко ја изв ле че со сем раз ли чен 

зак лу чок од ка сап ни ца та на на ро
ди те во Пр ва та свет ска вој на. Тоа 
е иде о ло шки от кон структ на на ци
о нал со ци ја лиз мот кој Пр ва та свет
ска вој на ја сфа ќа ка ко ло ша вој на, 
вој на без ис ход, вој на ко ја тре ба да 
би де за ме не та од ед на до бра, им

пе ри јал на, на ци о нал на и рас на вој
на, ре ши тел на, пос лед на вој на ко ја 
тре ба да би де ос но ва за ил ја да го
диш но то царс тво.
Ако до ми нант на та свест на Евро
па ме ѓу две те свет ски вој ни би ла 
„ни ко гаш по ве ќе вој на“ и „мир по 
се ко ја це на“, што ста ну ва уни вер
зал на фор ма на исказ на па ци физ
мот на 20от век, то гаш европ ски от 
па ци фи зам ме ѓу две те вој ни ста ну
ва по ли тич ки об лик на со ра бо тка и 
ка пи ту ла ци ја пред на ци о нал со ци ја
ли стич ка та то тал на вој на. „Мир по 
се ко ја це на“ не е ни што дру го освен 
мир по се ко ја це на со то тал на та, ап
со лут на вој на на на ци о нал со ци ја
лиз мот.

Ме ѓу тоа, по стои и трет од го вор на 
оваа си ту а ци ја, а тоа е од го во рот кој 
во ве ду ва еден со сем нов од нос ме
ѓу вој на та и по ли ти ка та во Евро па, а 
тоа е – ре во лу ци о нер на та вој на ко ја 
ја соз да де НОБ на Ти то ви те пар ти
за ни. Зна чи, фи гу ра та на пар ти
за ни те ко ја тол ку го исп ла ши Карл 
Шмит, и ко ја за не го е нај го ле ма та 
чу ма на 20от век, не прет ста ву
ва ни што дру го освен но ва фи гу ра 

Бранимир Стојановиќ

Политиката на 
партизаните
Традицијата е заборавање на потеклото.
Maurice Merleau-Ponty

Ју гос ла ви ја е име кое исто вре ме но оз на чу ва: 
оп ти ми стич ки по че ток на два е сет ти от век, иде ја де ка е 
мож но име то на ед на др жа ва во Евро па да не ко ин ци ди ра 
со име то на ни ед на по сто еч ка на ци ја, и са мра чен крај 
од бе ле жан со ек стрем но на силс тво и раз о ру ва ње.

The Partisan е пес на ко ја се нај де на ал бу мот на Leonard Cohen, Songs 
from a Room, од 1969 го ди на. The Partisan е адап та ци ја на Hy Zaret на 
слав на та фран цу ска пес на La complainte du partisan  пес на што збо ру ва 
за фран цу ско то дви же ње на от по рот кое во Вто ра та свет ска вој на се бо ре
ше про тив на ци стич ка та гер ман ска оку па ци ја. La complainte du partisan е 
сни ме на во Лон дон во 1943, а неј зи ни авто ри се Emmanuel D’Astier de la 
Vigerie и Anna Marly.

The Partisan

When they poured across the border
I was cautioned to surrender,
this I could not do;
I took my gun and vanished.
I have changed my name so often,
I’ve lost my wife and children
but I have many friends,
and some of them are with me.

An old woman gave us shelter,
kept us hidden in the garret,
then the soldiers came;
she died without a whisper.

There were three of us this morning
I’m the only one this evening
but I must go on;
the frontiers are my prison.

Oh, the wind, the wind is blowing,
through the graves the wind is 
blowing,
freedom soon will come;
then we’ll come from the shadows.

Les Allemands e’taient chez moi, 
(The Germans were at my home)
ils me dirent, “Signe toi,” (They said, 
“Sign yourself,”)
mais je n’ai pas peur; (But I am not 
afraid)
j’ai repris mon arme. (I have retaken 
my weapon.)

J’ai change’ cent fois de nom, (I have 
changed names a hundred times)
j’ai perdu femme et enfants (I have 
lost wife and children)
mais j’ai tant d’amis; (But I have so 
many friends)
j’ai la France entie`re. (I have all of 
France.)

Un vieil homme dans un grenier (An 
old man, in an attic)
pour la nuit nous a cache’, (Hid us 
for the night)
les Allemands l’ont pris; (The 
Germans captured him)
il est mort sans surprise. (He died 
without surprise.)

Oh, the wind, the wind is blowing,
through the graves the wind is 
blowing,
freedom soon will come;
then we’ll come from the shadows.

пре вод: Та ња Ма ле ска

Пар ти за нот

Ко га на гр наа пре ку гра ни ца та
ми ре коа да се пре да дам,
но тоа не го мо жев;
го зе мав пи што лот и ис чез нав.
Тол ку па ти го сме нив име то,
ги из гу бив же на та и де ца та,
ама имам мно гу при ја те ли,
дел од нив се со ме не. 

По ста ра же на ни да де за сол ни ште,
нè чу ва ше со кри е ни на та ва нот,
и то гаш дој доа вој ни ци те;
таа умре без ше пот.

Бев ме трој ца утро во,
ве чер ва оста нав сам,
но мо рам да про дол жам;
гра ни ци те се мо јот за твор.

О, ве трот, ве трот ду ва,
низ гро би шта та ве трот ду ва,
сло бо да та на ско ро ќе дој де;
и то гаш ќе из ле зе ме од сен ки те.

Les Allemands e’taient chez moi, 
(Гер ман ци те беа во мо јот дом)
ils me dirent, “Signe toi,” (Ми ре коа 
„За пи ши се“)
mais je n’ai pas peur; (Но не се пла
шам)
j’ai repris mon arme. (По втор но си 
го зе мав оруж је то.)

J’ai change’ cent fois de nom, (Име
то сто па ти го сме нив)
j’ai perdu femme et enfants (Ги из гу
бив же на та и де ца та)
mais j’ai tant d’amis; (Но имам мно
гу при ја те ли)
j’ai la France entie`re. (Ја имам це
ла Фран ци ја.)

Un vieil homme dans un grenier 
(Ста рец, на та ва нот)
pour la nuit nous a cache’, (Нè со кри 
ве чер та)
les Allemands l’ont pris; (Гер ман ци
те го фа ти ја)
il est mort sans surprise. (Умре не
из не на ден.)

О, ве трот, ве трот ду ва,
низ гро би шта та ве трот ду ва,
сло бо да та на ско ро ќе дој де;
и то гаш ќе из ле зе ме од сен ки те.

на вој на та – ре во лу ци о нер на вој
на. Спо ред нај го ле ми от те о ре ти чар 
и пра кти чар на ре во лу ци о нер на та 
вој на, Мао Це тунг, ре во лу ци о нер
на та вој на тре ба да до не се тра ен 
мир кој, спо ред сво ја та стру кту ра, 
е кон тра ре во лу ци о нер на вој на. Ре
во лу ци о нер на та вој на е вој на ко ја 
е по ли тич ки пра вед на и ка ко та ква 
се спро тив ста ву ва на по ли тич ки не
пра вед на та вој на, и таа за цел има 
со вој на да ја по бе ди вој на та. Зна
чи, спо ред сво ја та стру кту ра, вој на
та ко ја тре ба да ја по бе ди вој на та и 
да про из ве де тра ен мир е вој на ко
ја не се слу чу ва ка ко опе ра ци ја на 
др жа ва та ту ку е твор ба на сво и те 
бор ци, про ле те ри и се ла ни. Неј зи
ни те ус ло ви по ве ќе не се по бе да на 
ед на др жа ва над дру га ту ку по бе да 
над вој на та ка ко вој на, што е суб
је кти вен ус лов, не за ви сен од се кој 
об је кти ви тет, зна чи, то тал на вој на, 
ап со лу тен конф ликт, конф ликт ка ко 
та ков, то та лен конф ликт и конф ликт 
за се кој дел од то та ли те тот.

Пре вод: Вла ди мир Јан ков ски
Из вор: Prelom 5

Доре Клеменчич Мај, 
Ранетиот ѕвер бега, 1944
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Уште Ни че сог ле дал де ка по сто
јат три на чи ни да се разг ле ду ва 
исто ри ја та: мо ну мен та лен, ан
ти ква рен и кри тич ки. Ко га е во 
пра ша ње Ти то, ан ти квар ни от на
чин го бра не ше служ бе на та ко
му ни стич ка исто ри о гра фи ја од 
не го во то вре ме; мо ну мен тал но
то раз би ра ње на на ци о нал но то 
го пол зу ва исто ри о гра фи ја та по 
па дот на со ци ја лиз мот; тре то то, 
кри тич ко разг ле ду ва ње нај мал ку 
мо же да се ин стру мен та ли зи ра. 

(...) Ти то не бе ше упро па сту вач, 
ту ку вешт др жав ник, кој што и 
гре ше ше. Ти то ви от култ во со
ци ја лиз мот има ше кос мо по лит
ска, но и кон зер ва тив на уло га, 
а по па дот на со ци ја лиз мот, де
мо ни за ци ја та на Ти то бе ше ва
жен сег мент на но ва та оп штес
тве ноин те гра тив на мис ла. Ти то 
тре ба да се гле да во рам ки те на 
не го во то вре ме, но се ко гаш тре
ба да се има на ум и уло га та на 
не го ва та сли ка во со вре ме но ста. 

(...) До а ѓа ат ге не ра ции кои не 
го пом нат Ти то, за нив тој е са мо 
сим бол на ми на то то. Мис ле ње
то за не го тие го фор ми ра ат по
сред но. Про ме на та на ге не ра ци
и те нуж но во ди кон исто ри за ци ја 
на со ци ја лиз мот. Ве ќе не ста ну ва 
збор за тоа што на ви сти на се слу
чи ло, ту ку за тоа ка ко ми на то то се 
прет ста ву ва и осо вре ме ну ва. Сè 
по ве ќе ста ну ва збор за упо тре ба 
на ми на то то, а по сред ни ци те на 
ми на то то ста ну ва ат поз на чај ни од 
са мо то ми на то.

Сликите на Тито

То дор Ку љиќ, „Ти то“, Зре ња нин 2005
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1. Пр во то обе леж је на пра фа шиз мот 
е кул тот на тра ди ци ја та. Се раз
би ра, тра ди ци о на лиз мот е мно гу 
по стар од фа шиз мот. Тој не бе ше 
ти пи чен са мо за кон тра ре во лу ци
о нер но то ка то лич ко мис ле ње по 
Фран цу ска та ре во лу ци ја, ту ку на
ста нал уште во доц но то хе ле ни
стич ко раз доб је ка ко ре ак ци ја на 
кла сич ни от грч ки ра ци о на ли зам. 
Во ме ди те ран ски от про стор лу
ѓе то од раз лич ни ре ли гии (ми ло
сти во при фа те ни, во по го лем дел, 
од рим ски от пан те он) поч на ле да 
со ну ва ат за об ја ва та при ме на во 
зо ра та на чо веч ка та исто ри ја. Таа 
об ја ва, спо ред тра ди ци о нал на

та ми сти ка, дол го вре ме оста на 
скри е на под ве лот на за бо ра ве
ни те ја зи ци  во еги пет ски те хи е
рог ли фи, ме ѓу келт ски те ру на, во 
пер га мен ти те на сла бо поз на ти те 
ре ли гии на Ази ја.

Таа но ва кул ту ра мо ра ла да би де 
син кре ти стич ка. Син кре тиз мот не е 
са мо, ка ко што ве ли реч ни кот, “ком
би на ци ја на раз лич ни вер ски фор
ми или вер ски пра кти ки”; та ква та 
ком би на ци ја мо ра да ги то ле ри ра 
про ти вреч но сти те. Се ко ја од из
вор ни те по ра ки со др жи ед на рон ка 
од му дро ста и по не ко гаш изг ле да 
де ка тие збо ру ва ат раз лич ни и нес
по и ви не шта; тоа е са мо за тоа што 
си те тие алу ди ра ат, але го рич но, на 
иста та из вор на ви сти на.

За тоа не мо же да има ни ка ков на
пре док во осоз на ва ње то. Ви сти
на та ед наш за се ко гаш е об ја ве на 
и нам са мо ни пре о ста ну ва да ја 
про тол ку ва ме неј зи на та оп скур на 
по ра ка.

До вол но е са мо да се пог лед не про
гра ма та на би ло кое фа ши стич ко 
дви же ње за да се про нај дат глав
ни те тра ди ци о на ли стич ки мис ли
те ли. На ци стич ка та гно за се хра
не ше од тра ди ци о на ли стич ки те, 
син кре ти стич ки, окулт ни еле мен ти. 
Најв ли ја тел ни от за чет ник на те о ри
и те на но ва та ита ли јан ска дес ни ца, 
Ју ли ус Ево ла, ги сто пи Све ти от грал 
и Про то ко ли те на си он ски те му дре
ци, ал хе ми ја та со Све то то рим ско 
и со гер ман ско то царс тво. Тоа што 
ита ли јан ска та дес ни ца од не о дам
на го збо га ти сво јот ка нон со де ла та 
на Де Мејстр, Ге нон и Грам ши, за да 

ја де мон стри ра сво ја та отво ре ност, 
до каз е за син кре тиз мот.

Ако чо век по аме ри кан ски те кни
жа ри про ду шка по по ли ци те со ети
ке та та њу ејџ, ќе го нај де та му ду ри 
и све ти Авгу стин, кој, спо ред она 
што јас го знам, не бил ни ка ков фа
шист. Но, да се по вр зе Авгу стин со 
Сто ун хенџ  тоа е симп том на пра
фа шиз мот.

2. Тра ди ци о на лиз мот имп ли ци ра 
отфр лу ва ње на мо дер на та. Ка ко 
фа ши сти те та ка и на ци сти те ја 
по чи ту ваа тех но ло ги ја та, до де
ка тра ди ци о на ли стич ки те мис
ли те ли обич но ја отфр ла ат ка ко 

не га ци ја на тра ди ци о нал ни те 
ду хов ни вред но сти. Ме ѓу тоа, иа
ко на циз мот бе ше горд на сво и те 
ин ду стри ски до стиг ну ва ња, не
го ви от мо дер ни зам ле же ше са мо 
на по вр ши на та на ед на иде о ло
ги ја те ме ле на на кр вта и тло то 
(Blut und Bloden). Од би ва ње то на 
мо дер ни от свет се ка муф ли ра ше 
ка ко од би ва ње на ка пи та ли стич
ки от на чин на жи вот, но во прв 
ред ста ну ва ше збор за од би ва
ње на ду хот од 1789. (и 1776., се 
раз би ра). Про све те но ста, ве кот 
на умот, се сме та ка ко по че ток на 
мо дер но то изо па чу ва ње. Во таа 
смис ла пра фа шиз мот мо же да се 
де фи ни ра ка ко ира ци о на ли зам.

3. Ира ци о на лиз мот исто та ка е за
ви сен од кул тот на ак ци ја по ра
ди ак ци ја. Ед на во се бе уба ва 
ак ци ја мо ра да ус пее пред мис
ле ње то или во пот пол ност без 
мис ле ње то. Мис ле ње то е фор ма 
на ка стра ци ја. От та му кул ту ра
та ста ну ва сом ни тел на штом ќе 
се иден ти фи ци ра со кри тич ки те 
ста во ви.

Не до вер ба та спре ма све тот на ин
те ле ктот се ко гаш би ла симп том на 
пра фа шиз мот, од Ге рин го ви от отво
рен став (“Ко га ќе го слуш нам збо
рот кул ту ра, се фа ќам за пи што лот”) 
до че ста та упо тре ба на изра зи те 
ка кви што се “де ге не ри ра ни ин те
ле кту ал ци”, “јај цег лав ци”, “ја ло ви 
сно бо ви”, “уни вер зи те ти те се гнез
да на цр ве ни те” итн. Служ бе ни те 
фа ши стич ки ин те ле кту ал ци глав но 
беа ан га жи ра ни на на па ѓа ње то врз 
мо дер на та кул ту ра и ли бе рал на та 
ин те ли ген ци ја по ра ди пре дав ство 
на тра ди ци о нал ни те вред но сти.

4. Ни ка ква син кре ти стич ка ве ра 
не мо же да & се спро тив ста ви 
на ана ли тич ка та кри ти ка. Кри
тич ки от дух спро ве ду ва раз ли
ку ва ња. Во мо дер на та кул ту ра 
на уч на та за ед ни ца го фа ли нес
ла га ње то ка ко не што ко рис но 
за збо га ту ва ње на зна е ње то. 
За пра фа шиз мот нес ла га ње то е 
пре дав ство.

5. Впро чем, раз ли ки те во мис ле
ње то се знак на раз но ли ко ста. 
Пра фа шиз мот рас те и ба ра под
др шка та ка што го ко ри сти и за о
стру ва при род ни от страв од раз
лич но то. Пр ви от апел на ед но 
фа ши стич ко или пред фа ши стич
ко дви же ње е на со чен про тив 
дој ден ци те. Та ка пра фа шиз мот 
по де фи ни ци ја е рас и стич ки.

6. Пра фа шиз мот на ста нал од ин ди
ви ду ал на та или со ци јал на фру
стра ци ја. За тоа кон ти пич ни те 
обе леж ја на исто ри ски от фа ши
зам при па ѓа апе лот кон фру стри
ра на та сред на кла са, ко ја стра да 
под еко ном ска кри за или под 
чув ство то на по ли тич ко по ни жу
ва ње и ко ја што се пла ши од при
ти со ци те на со ци јал ни те гру пи 
одоз до ла. Во на ше во вре ме, ко га 
ста ри те “про ле те ри” ста наа ма
ло гра ѓа ни (а лум пен про ле те ри те 
глав но се иск лу че ни од по ли тич
ка та сце на) фа шиз мот на утреш
ни на та ќе ја нај де сво ја та пуб ли
ка во тоа но во мно зинс тво.

7. На лу ѓе то ко и што чув ству ва
ат де ка им е граб нат нив ни от 
сопс твен со ци ја лен иден ти тет, 
пра фа шиз мот им до де лу ва ед на 
единс тве на и нај че ста при ви
ле ги ја: де ка се ро де ни во иста 
зем ја. Тоа е из вор на на ци о на
лиз мот. Освен тоа, ед на на ци ја 
до а ѓа до иден ти тет са мо цр пеј ќи 
од сво и те не при ја те ли. За тоа во 
ко ре ни те на пра фа ши стич ка та 
пси хо ло ги ја ле жи оп се си ја та на 
за ве ра; нај до бро е ме ѓу на род на 
за ве ра. След бе ни ци те мо ра ат 
да се чув ству ва ат оп ко ле ни. Таа 
зве ра нај лес но се над ми ну ва со 
по вик за омра за кон стран ци
те. Но за ве ра та мо же да дој де и 
од на тре: Евре и те обич но се нај
до бра цел би деј ќи ја има ат таа 
пред ност ед но вре ме но да се и 
вна тре и вон. Во САД ед на про
ми нент на ин стан ца на оваа оп
се си ја на за ве ра мо же да се пре
поз нае во The New World Order 
на Пет Ро бер тсон, но, ка ко што 
не о дам на ви дов ме, има и мно гу 
дру ги.

8.  След бе ни ци те мо ра ат да се чув
ству ва ат по ни же ни од очиг лед но
то бо гат ство и моќ на сво и те не
при ја те ли. Ко га бев мом че ме на
у чи ја да мис лам за Анг ли ча ни те 
ка ко за на род со пет обро ци. Тие 
ја деа по че сто од си ро маш ни те но 
уме ре ни Ита ли ја ни. Евре и те се 
бо га ти и ме ѓу себ но се по ма га ат 
низ тај ни мре жи на вза ем на под
др шка.

След бе ни ци те, ме ѓу тоа, исто та ка 
мо ра ат да би дат уве ре ни де ка мо
жат да ги по бе дат сво и те не при ја
те ли. Та ка, со не пре ки на то прид
ви жу ва ње на ре то рич ки от фо кус 
не при ја те ли те исто вре ме но се и 
прем но гу сил ни и прем но гу сла би. 
Фа ши стич ки те вла ди осу де ни се 

на тоа да ги гу бат вој ни те, би деј ќи 
кон сти ту тив но се нес по соб ни ре ал
но да ја про це нат си ла та на не при
ја те лот.

9.  Во пра фа шиз мот не по стои бор
ба за жи вот, на про тив, жи во тот 
се жи вее са мо по ра ди бор ба та. 
По ра ди тоа, Па ци физ мот е ко
ла бо ра ци ја со не при ја те лот. Тој 
е лош, би деј ќи жи во тот е не пре
ки на та бор ба. Тоа пак во ди кон 
ар ма ге дон комп ле ксот. Би деј ќи 
не при ја те ли те мо ра ат да би дат 
по бе де ни, нуж на е ед на ре ши
тел на би тка по ко ја дви же ње то 
ќе зав ла дее со све тот. Та кво то 
“ко неч но ре ше ние” имп ли ци ра 
од но во ед но раз доб је на мир, 
но во злат но до ба, што му про ти
вре чи на на че ло то на не пре ки
на та вој на. Ни е ден фа ши стич ки 
во дач ни ко гаш не ус пе ал да го 
ре ши тој проб лем.

10. Ели тиз мот е ти пи чен ас пект на 
се ко ја ре ак ци о нар на иде о ло ги
ја, до кол ку во ос но ва е ари сто
крат ски, а ари сто крат ски от и ми
ли та ри стич ки от ели ти зам има ат 
ед на су ро во обе леж је  пре зи
ра ње на пос ла би те. Пра фа шиз
мот мо же да би де за ста пу ван 
са мо од еден по пу ла рен ели ти
зам. Се кој гра ѓа нин му при па ѓа 
на нај до бри от на род на све тот, 
нај до бри те гра ѓа ни се чле но ви 
на пар ти ја та, се кој гра ѓа нин мо
же (или тре ба) да & при ста пи на 
пар ти ја та. Ме ѓу тоа, без пле беј ци 
не ма па три ции.

Во да чот знае де ка не го ва та моќ не 
е де мо крат ски пре не се на врз не го 
ту ку е на сил но осво е на и не му исто 
та ка му е јас но де ка не го ва та сна га 
про из ле гу ва од сла бо ста на ма си
те; тие се тол ку сла би што им тре ба 
во дач.

А би деј ќи гру па та е хи е рар хи ски 
ор га ни зи ра на (спо ред вој нич ки от 
мо дел), се кој од по ни ски те во да чи 
ги пре зи ра сво и те пот чи не ти, ка ко 
што и се кој од пот чи не ти ве ги пре
зи ра оние не му пот чи не ти. Тоа ја 
за си лу ва све ста за ма сов ни от ели
ти зам.

11. Во ед на та ква перс пе кти ва се
кој се одг ле ду ва за ју наш тво. 
Во се ко ја ми то ло ги ја ју на кот е 
из во нред но су штес тво, но во 
пра фа ши стич ка та иде о ло ги ја 
ју наш тво то е нор ма. Овој култ на 
ју наш тво то нај тес но е по вр зан 
со кул тот на смрт та. Не бе ше 
слу чај но што мо то то на фа лан
ги сти те гла се ше: “Ви ва ла Му
ер те!” (“Да жи вее Смрт та”).

Во не фа ши стич ки те оп штес тва за 
ла и ци те смрт та се сме та ка ко ед на 
не при јат на по ја ва што тре ба да се 
пре че ка до сто инс тве но; на вер ни
кот, смрт та му е бо лен пат кон не
зем ска та сре ќа. Спро тив но од тоа, 
пра фа ши стич ки от ју нак ба ра ју нач
ка смрт ка ко нај до бра на гра да за 
ју нач ки от жи вот. Пра фа ши стич ки от 
ју нак ја оче ку ва смрт та со не тр пе
ние. Во сво е то не тр пе ние тој нај че
сто дру ги те ги пра ќа во смрт.

12. Би деј ќи бе ско неч на та вој на и 
хе ро из мот на ви сти на се те шки 
игри, фа ши стот сво ја та вол ја за 
моќ ја пре не су ва на се ксу ал но
ста. Ов де ле жи из во рот на ма
чиз мот (во кој освен пре зи рот 
кон же ни те спа ѓа и на сил нич ка
та не то ле рант ност спре ма не во
о би ча е ни те се ксу ал ни на ви ки, 
од не ви но ста до хо мо се ксу ал

но ста). А би деј ќи и се ксу ал но ста 
е сло же на игра, пра фа ши стот е 
нак ло нет кон игри те со оруж
је  на ста ну ва фа лич ка та ер сац 
веж ба.

13. Пра фа шиз мот се те ме ли врз 
еден се ле кти вен по пу ли зам, 
врз еден ре чи си ква ли та ти вен 
по пу ли зам. Во де мо кра ти ја та 
гра ѓа ни те има ат ин ди ви ду ал ни 
пра ва, но зе ме ни во це ли на тие 
по се ду ва ат по ли тич ко вли ја ние 
са мо со ог лед на ед но кван ти
та тив но гле ди ште  се сле дат 
од лу ки те на мно зинс тво то. За 
пра фа шиз мот ин ди ви ду и те ка ко 
ин ди ви дуи не ма ат ни ка кви пра
ва, до де ка на ро дот, на про тив, е 
сфа тен ка ко ква ли тет, ка ко мо
но ли тен ен ти тет кој ја изра зу ва 
за ед нич ка та вол ја. А би деј ќи 
го ле ми от кван ти тет од лу ѓе не 
мо же да има ни ка ква за ед нич
ка вол ја, во да чот се прет ста ву ва 
ка ко неј зин тол ку вач.

Гу беј ќи ја сво ја та де ле ги ра на моќ, 
гра ѓа ни те ве ќе не дејс тву ва ат; тие 
се по ви ку ва ат са мо то гаш ко га тре
ба да се оди гра уло га та на на ро дот. 
За тоа на ро дот и не е ни што дру
го освен ед на те а трал на фик ци ја. 
Ка ко до бар при мер за тој ква ли та
ти вен по пу ли зам ве ќе не ни се по
треб ни Пја ца Ве не циј во Рим или 
Нирн бер шки от ста ди он. Во ид ни
на та нè че ка еден ТВ или Ин тер
нетпо пу ли зам во кој емо ци о нал
на та ре ак ци ја на не ко ја од бра на 
гру па на гра ѓа ни ќе мо же да би де 
прет ста ве на и при фа те на ка ко глас 
на на ро дот.

На те ме лот на сво јот ква ли та ти вен 
по пу ли зам пра фа шиз мот мо ра да 
би де про тив “гни ла та” пар ла мен
тар на власт.” Ед на од пр ви те ре че
ни ци на Му со ли ни во ита ли јан ски от 
пар ла мент бе ше: “Ова глу во и мрач
но ме сто мо жев да го пре тво рам во 
ло гор за мо и те ма ни пу ли”  “ма ни
пу ли” се еди ни ци те од ко и што се 

со сто е ла тра ди ци о нал на та рим ска 
ле ги ја. Всуш ност, тој вед наш про
нај де по до бро сме сту ва ње за сво
и те ма ни пу ли, но не што по доц на 
го ли кви ди ра и пар ла мен тот. Та му 
ка де што не кој по ли ти чар ја до ве
ду ва во пра ша ње ле ги тим но ста на 
пар ла мен тот за тоа што тој ве ќе не 
ја изра зу ва вол ја та на на ро дот, ту ка 
смр ди на пра фа ши зам.

14. Пра фа шиз мот збо ру ва но во го
вор. Ор вел во “1984” го из мис
ли њу спик ка ко служ бен ја зик 
на Ин гсоц, анг ли ски от со ци ја
ли зам. Но еле мен ти те на пра
фа шиз мот се за ед нич ки за раз
лич ни фор ми на ди кта ту ра. Си те 
на ци стич ки или фа ши стич ки 
школ ски учеб ни ци се слу жеа 
со оси ро ма шен во ка бу лар и со 
еле мен тар на син та кса, за да 
мо жат во ко рен да ги со се чат 
ин стру мен ти те на комп лекс но то 
и кри тич ко мис ле ње. Но, мо ра
ме да се под го тви ме и за дру ги 
фор ми на но во го вор, ду ри и ко га 
се по ја ву ва ат во на изг лед не ви
ни от об лик на по пу лар ни от talk 
show.

пре вод: П. Вул кан ски

Умберто Еко

Прафашизам

Пр во то обе леж је на 
пра фа шиз мот е кул тот на 
тра ди ци ја та.

Пр во то обе леж је на пра фа шиз мот е кул тот на тра ди ци ја та.

Во таа смис ла пра фа шиз мот 
мо же да се де фи ни ра ка ко 
ира ци о на ли зам.

Пра фа шиз мот на ста нал од 
ин ди ви ду ал на та или  
со ци јал на фру стра ци ја.

Б. Прокоров, Фашизмот е непријател на културата, 1939
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