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В. БРЕЗОСКИ

ПРИЛОГ КОН ПЕРИОДИЗАЦИЈАТА НА ОСЛОБОДРГГЕЛНАТА 
ВО JETA ВО МАКЕДОНИЈА

Присуството на релативно голем број објавени мзворни ма
тери јал и и разновидни моно графски трудови, од кои некой и 
со фундаментално значење, ни овозможува денеска да ее постави 
на разгледување прашањето за периодизацијата на Ослободител
ната војна и Револуцијата во Македонија. Мојов прилог, во таа 
смисла, е само обид врз основа на доеегашните достигања на 
историската наука (во Македонија и Југославија) да ги одбележам 
главните периоди и фази во развојот на Ослободителната војна 
во Маке д они ja и да ги дадам нивните основни карактериетики. 
Ако овој обид предизвика дискусија и полемика, тогаш ja постиг- 
нал својата цел и ,ќе придонеое за согледување на овој значаен 
период од поновата историја на македонскиот народ и народите 
на Југославија.

Поради краткиот временски интервал во кој се одвиваше 
Ослободителната војна, четири години, поради нејзината про- 
грама и карактер, како и силната динамика на внатрешни и надво- 
решни настани, не можеме сосем да ое придржуваме кон општите 
правила во периодизацијата. При утврдувањето на периодите и 
фазите и при одбележувањето на нивните карактериетики ќе 
се раководиме од политичко-воените и државно-правните настани 
што ja определуваат новата содржина и што означуваат насока и 
преевртница во развојот на Ослободителната војна.

Во прилогов предмет на разгледување ќе биде само· перио- 
дизацијата на Ослободителната војна во Македонија, која ce 
одвиваше во рамките на Југославија. Притоа, нема да се задржам 
на општите и заеднички карактериетики на Ослободителната војна 
и Револуцијата ниту на внатрешните и надворешните настани, 
туку на особеностите и специфичностите на нејзиниот развој во 
Македонија.
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Различимте околности во кои се најдоа народите и одделни 
краишта на Југославија по окупацијата невиновно се одразија 
врз насоченоста и врз развојните текови. И покрај одделните 
специфичности, борбата на народите на Југославија од ево- 
јот почеток се комнонираше во една единствена целина. Осло
бодителната војна на сите народи имаше заеднички белези што 
се огледуваа: во раководната и раздвижувачката улога на 
КПЈ, во единствената програма и цел која во себ-с ги содржеше 
интересите и стремежите на сите народи и народности, во органи- 
зацијата и методите на раководењето, во политичката ориента- 
ција и др.

Поаѓајќи од констатацијата дека Ослободителната војна во 
Македонија — и покрај нејзините специфики — е соетавен дел 
од единствената ослободителна војна на народите на Југославија 
и дека одлукит'е на Второто заседание на ÄBI-IÖJ претставуваат 
историска пресвртница на Ослободителната војна на внатрешен 
и надворешен план, тогаш и Ослободителната војна на Македо- 
иија се дели на два периода: првиот — од почетокот на војната 
до Второто заседание на АВНОЈ (29. XI. 1943) и втор-иот — од 
декември 1943 до мај 1945 кота беше слободиа целата територ-ија 
на Југославија.

I
Првиот период на Ослободителната војна на Македонија, 

кој траеше до Второто заседание на ABIIOJ, се дели на четири 
фази: Прва — од почетокот на окупацијата до септември 1941, 
втора — од октомври 1941 до мај 1942, трета — од јуни 1942 до 
февруари 1943 и четврта — од март до ноември 1943 година.

1) Првата фаза, која траеше од аир-ил до септември 1941, во 
најошити црти се карактеризира како подготовка на вооружената 
борба, но истовремено беше исполнета и со разновиден отпор на 
македонскиот народ, -со формирање вооружени гр-упи и воени 
судири.

Значајно за оваа фаза е да се истакне дека, норади различ- 
ните услови, почетоците на востанисто кај народите на Југосла- 
вија се разликуваат по време vi интензитет. Востанието- во Македо- 
нија не избувна веднаш и во масовни размери, како што- беше 
во некой краишта на Југославија (неточна Босна, Херцеговина и 
други, каде што почетокот имаше неорганизиран и стихиски ка- 
р-актер) но затоа пак тоа имаше организиран карактер со го
лема улога на субјективниот фактор. На почетокот на вооруже
ната борба му претходи политичка и организациона дејност на 
Комунистичката партија и на другите револуционерни сили.

Во покренувањето на вооружената борба, со оглед на објек- 
тивната и еубјективната положба, КП се исир-ави пред една сло
жена и тешка задача — незадоволството и отпорот на македон
скиот народ и народностите да го мздигне на степей на вооружена
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борба и да го на сочу в а кон заедничка борба -со народите на 
Југославија. Последново беше од големо зиачење, но сложено' и 
сврзано со· тешкоти. Со оглед на положбата на македонскиот на
род во Кралство Ју гое лав и ja, масите со· голема резерва прифаќаа 
таква орментација. Требаше да помине време за да се докажат 
на дело искреноста и реалноста на една таква ориентација.

Работничкото движење во· Македоиија во последимте години 
пред Априлската војна, за разлика од порано бележи виден орга- 
низационен и политички подем. Mery то a, тој подем со оглед на 

' објективните можноети и малобројноста на работничката класа 
и нејзиниот характер (претежно тутунџиски и занаетчиски работ- 
кици) и на ооставот на членетвото на КП, во најголем дел младо, 
без револуционерно«, организационо и политично искуство, не беше 
на таков етепен, за да одговара на новите задачи. Во сите места 
се уште немаше организации на КП, беше минимален продорот 
во народтюстите и на село. Во некой подрачја скоро и немаше 
организации како· што беа некой краишта на неточна и запад,на 
Македонија. Секако дека овие елементи влијаеја врз нејзината 
ортанизациона и акциона споообноет во новите услови и насоче- 
носта на нејзината дејност во првите денови по окупацијата. И 
покрај горниве слабости, работничката класа и КП застана на 
чело на борбата во Македонија. Преку своите организации и ак- 
тивкоста пред војната во· синдикалната борба, во национално- 
ослободителното движење и во политичкиот живот таа стекна 
симпатии и влијание сред народот. Во· новите услови борбата за 
иационална слобода беше поттикнувачкиот мотив за привлекување 
и за мобилизирање нови латентни сили во· движегьето што й да- 
ваше масовна база на О ело бо дител пата борба и обезбедуваше по- 
стојан растеж на Комунистичката партија.

ИакО' КП во Македонија дејствуваше во многу сложени вна- 
трешни и надворешни услови, преку неа најрелјефно може да 
се согледа улогата на КП како поттикнувач и организатор на бор
бата против окупаторот, како· отпорот од поедииечни протести 
и истапи од економски, национален и друг характер го издигна 
на степей на вооружена борба. Објективната положба во Маке
донка во почетокот, гледана во споредба со положбата во Крал
ство Југославија, не ги поттикнуваше масите кон една масовна 
вооружена борба.

Теророт и притисокот над македонскиот народ и народнос
тите, дури и над Србите што се затекнаа по окупацијата во Маке- 
донија, па и над комунистите и ирогресивиите елементи, во спо
редба со другите краишта, не доби широк и жесток характер. 
Бугарекиот окупатор', во сообразност оо својата емислена деиацио- 
налйзаторека и асимилаторска политика, отпрвин пристапи со 
голема претпазливост и покажа снисходливоет спрема разните 
антибугарски и антиокупаторски пројави дури и при такви случаи 
што беа и од вооружен карактер.
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При изнесувањето на почетокот на вооружената борба во 
Македонија треба да се има предвид и фактот дека многу брзо 
беше воспоставена, организирана и зацврстена окупаторската власт. 
Како што е познато, на 17 април кагштулирала Југослов енеката 
во јска, a веќе на 19 април почна воената и административна 
окупација на Македонија, која се одвиваше брзо и организирано. 
За кратко време беше воспоставена и почна да фуикциоиира оку
паторската власт. Напоредно со војската од Бу гари ja, беше доне
сен комплетен полициски и административен апарат квалифи- 
куван за одржување и спроведување на окупацијата со мини- 
мално учество на Македонци на иониски и неодговорни места. 
Набргу потоа ги орпанизира на сличен начин и другите институции: 
судски, финансиски, инспекциски служби, реквизицијата и снабду- 
вањето и др. За релативно кратко време целиот окупаторски апарат 
ja почна својата дејност. Потоа, аналоггю- на Бугарија, во текот на 
1941 година од страна на окупаторот беа ортанизирани на сит-е 
нивои преку 40 разни организации и друштва од сите сфери на 
животот — политички, стопански, добротворни, кооперативни, 
културно-просветни, кои исто така претставуваа важен фактор во 
спроведувањето' на неговата политика во Македонија. Окупаторот, 
со својот обемен систем, не само што беше способен да ja спро- 
ведува денационализаторската и асимилаторска политика туку 
да спречи и задуши секаква акција и појава што беше насочена 
против неговата политика и да ja сузбие дејиоста на КП, како 
иајважен фактор во борбата.

Сиот окупаторски апарат беше насочен во една систематска 
и силна пропаганда со цел асимилацијата и аспирацијата кон 
Македонија да се прикажат како „ослободување“ од вековното 
ропство и „остварувањеи на идеалите на националноослободител- 
ното движење во Македонија. За таа цел, тој ги користи сите 
можни средства, револуционерните традиции од борбата и извес- 
ните илузии што постоеја спрема него кај народот во првите денови.

Окупацијата на делот од Македонија што· потпадна под 
Италија односно квислиншка Албанија по својата суштина не се 
разликуваше од таа под Бугарија. Таа имаше само поинаков тек. 
Прво·, до јули 1941 беше италијанеко воено окупационо подрачје 
кога цивилната власт ja вршат комесари што ги именува Врховната 
команда на италијанската војска. Потоа беше анектиран кон квис
линшка Албанија. Целиот административен цивилен апарат беше 
составен од Албанци раководен од големоалбански елементи. Ал- 
банската власт подржувана и фаворизирана од Италијанците спро- 
ведува денационализаторска и дискриминаторска политика спрема 
македонскиот народ и другого неалбанско· население и фашизи- 
рање на Албанците. Покрај тоа таа власт води политика на про- 
длабочување на јазот и ширење омраза меѓу Албанците и Маке- 
донците. Овој факт, покрај слабите субјективни фактори во поче
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токот, секако го отежнува покренувањето на целото население во 
заедничка борба против окупаторот.

За оваа фаза на подготовки за вооружена борба характерис
тичен белег е и односот на Покраинскиот комитет на КГТ на чело 
со· Методија Шаторов кон новосоздадената положба во- Македо- 
нија и работата на организациите. Ова е нужно да се истакне 
затоа πίτα битно влијаеше во почетната ориентација на работата 
на субјективниот фактор и во врска оо ирашањето за национално- 
ослободителната борба во носите услови. До нападот на Германија 
на СССР (22. VI. 1941) раководството беше прилично инертно и 
и со магловити ставови спрема новата еостојба. Работата на ПК не 
беше насочена кон политички подготовки за создавайте услови за во
оружена борба. Тоа секако беше и како резултат од изолираноста на 
организацијата од КПЈ, од политичката сила која во тоа време ja 
насочуваше работата кон организациони, политички и воени под
готовки за кога ќе дојдат погодни услови да се ночне со вооружена 
борба. Во ова време таквите активности во Македонија беа во 
помал обем. Отцепувањето на организацијата на КП во Македо- 
нија од составот на КПЈ и приклучувањето кон БРП (к) повлече со 
себе и спроведување на програмата на БРП (к) во борбата против 
фашизмот, која не одговараше на положбата и интересите на 
македонскиот народ и на неговата борба за национална слобода. 
Поистоветувањето на положбата и отпорот во Бугарија со оние 
во Македонија го водеше движењето кон губење на неговата само- 
битност и независност. Раководството не ги согледа последиците 
од едка таква програма.

И покрај сите овие тешкотии, независно од разните ставови 
и влијаиија во првите месеци во согласност со локалните услови 
и можности и согледувањата на организациите на КП, беа пре- 
земени одредени активности кои во својата еуштина претставуваа 
отпор на окупаторот и подготвување за вооружена борба. Прогре- 
сивните сили, предводени од ΚΓΙ, уште од самиот почеток на 
окупацијата развиваа политичка активност за разобличување на 
фашистичкиот и гюробувачки характер на окупаторот и иеговите 
соработници. Многубројни беа акциите и формите на отпорот на 
македонскиот народ — демонстрации, бојкотирање и опструкција 
на окупаторската власт и политика и на нејзините манифестации, со
бирание оружје, формирање вооружени грзши и др.

Со нападот на Германија врз СССР беше демантирана оце- 
ната на општата ситуација во- светот и, согласно на тоа, во извесна 
смисла беа коригирани ставовите и активноста на покраинското 
раководство. Овој настан беше оденет како нреломен. Под негово 
влијание, како и на ЦК БРП (к), и Покраинскиот комитет во Ма
кедонка презеде одредени активности, воено-политички и органи- 
зациони, што на отпорот му даваше и воен характер, зашто со- 
држеше елементи на вооружен отпор.
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Основата на новата насока во отпорот бeine помагање на 
борбата на СССР и не давање отпор на Црвената армија, т.е. ин
тернационал,истичкиот долг спрема СССР, а не како најцелисходен 
пат и форма на борбата на македонскиот народ за национална 
слобода. Секако дека врз таа нова ориентација влијаеја и одреденм 
активности и ставови што беа преземани од организациите, како 
■и влијанието на КПЈ веднаш по- окупацт4ата. Меѓутоа, првото е 
иајпримарно и ги докажува илузиите не само на комунистите 
туку и на масите — дека бргу ќе заврши војната во која ќе победи 
СССР и, оттаму уште во првите прогласи паролата за „Советска 
Македоиија“. Воената активност во овој период се гледа преку 
формирањето на Покраинската воена комиоија и сличим во орга
низациите, на диверзантските групп, на прибирање оружје и др.

Во сиве овие збиднувања насоката на борбата претрпс 
сериозни корекции. Пр-ед се, тоа се гледа во· основните пра- 
шања*. како* да се зачува националната самобитност на ма
кедонскиот народ и да се извојува национална слобода и да се 
разбие „изолираноста“ · на националноослободителното движение, 
кое стана предуслов за успех на борбата.

Со одлуката за оетанување на КП во Македонија во составот 
на КПЈ и со суспендирањето на покраинското раководство на 
Методија Шаторов (почетокот на септември) почна нова фаза во 
развојот на Ослободителната војна во Македонија — фаза за 
спроведување на концепцијата на КПЈ за .вооружена борба со 
основна тенденција да се (формираат вооружени партизански фор
мации како основна поента на борбата. Останувањето на органи- 
зацијата на КП во Македонија во составот на КПЈ не значеше 
само еднострано прифаќање на концепцијата за вооружена борба 
против окупаторот, туку по својата еуштина содржи длабока. на
ционална компонента, единствено· целисходен пат за извојувањс 
национална слобода, за изразување на самобитноста. Основииот 
белег на оваа нова фаза е — како што рековме — прифаќање на 
концепцијата борбата да се издигне на степей на општонародно 
востание, што почнува со формирање на првите партизански од- 
реди и нивните акции.

Со формирањето на новиот Покраински комитет во рамките 
на КПЈ, а потоа со формирањето на Покраински воен штаб и 
сличим ■ во внатрешноста, се создадоа организациони и поли- 
тички претпоставки за успешен развој на воор'ужената борба. 
При ова, треба да се истакне дека еудирот мету двете концепции 
на борбата се одвиваше на пиво на централните комитети на КПЈ 
и БРП(к) и Коминтерната, како- арбитер·, потоа на ниво· на Покраин- 
скиот комитет со круг од комунисти околу него, во- месните комитетр! 
во- поголемите организации, додека многу организации и широкото* 
членство на КП и СКОЈ останаа надвор од овој настан. Ова, како 
и фактот дека претходната политика беше прис]эайана од дис
циплина што беше својство на внатрешыиот живот и работата на
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КП, придонесоа штетните сфаќања да не оставят големи и трајни 
последици во организацијата, што се гледа во натамошната работа 
и прифаќањето на концепцијата на вооружена борба.

2) Втората фаза, како што истакнавме, почна во октомври 1941 
и тра-еше до- мај 1942 година. Таа се карактеризира со напрегане 
на КП и македонскиот народ за оживотворување на прогр-амата 
на КПЈ во вр-ска со прашањето- за вооружена борба што во 
одделни момента беше проследено со· извесни девијации и 
кризи. На крајот од овој период сите тие се преодолении. 
Ослободителното движење е во постојан растеж и по форма 
и по содржинл. Во оваа фаза -се пристапува во поширок обем 
кон организирање партизански одр-еди што беше придружено 
со занес, истрчување, и промашувагье. Во текот на септември 
и октомври беа формирани, покрај постојните диверзантски 
групп, и три партизански одреди: Скопски, Прмлепски и Куманов- 
ски. А како врв на тоа беше одб-ележан 11 октомври. Покрај овие, 
и во други места се одвиваа активности за формирагье партизан
ски одреди, но без успех. Со формирагьето, дејствувањето и суд- 
бината на партизанските одреди во војнички иоглед не се постигна 
виден резултат; меѓутоа, нивната појава и значење треба да се 
гледа од поширок аспект. Првите партизански одреди му наметнаа 
на окупаторот поголеми судири со кои борбата на македонскиот 
народ се издигна на повисок -степей како зачеток на едно масово 
народно во-стание.

Во оваа фаза окупаторот и неговите соработници вложуваа 
големи усилби во самиот п-очеток да ja задушат вооружената бор
ба, да ja уништат Комунистичката партија, како главен фактор 
во организирањето на отпорот и да му дадат на движењето друга 
боја — дека е огранизирано од надворешни сили и се бори за 
туги интереси. Окупаторот cera ja промени својата тактика — од 
почетна умереност почна да ги засилува своите воени и полициски 
сили, а истовремено да ги засилува притисокот и теророт. Апсе- 
гьата и интернациите останаа чести и масовии, се организираа 
голем број судски процеси и др.

Неуспехот со- првите партизански одреди и ударите што ги 
претрпеа некой организации на КП од апсењата предизвика криза 
во ракоБОдството на ослободителното движение. Не беше согледан 
политичкиот аспект на појавата на одредите и вооружената борба. 
Од раководството тоа беше оценето- како пораз,. а не како так- 
тички и привремен успех на окупаторот. Во Покраинскиот комитет 
ее појави колебање во однос на целисходноста од спроведувањето 
на линијата на КПЈ и за постоењето услови за вооружена борба 
во Маке д они ja. За тоа, секако, придонесе, од една страна, от- 
суството во тоа време на почести и р-едовни врски со централното 
раководство' на Југославија, а од друга — присуството на прет- 

. ставник, на ЦК БР.П (к) во Македонија, кој, користејќи ги момент- 
ните неусиеси на партизанските одреди и ударите врз организаци-
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јата на КП, изврши извесно влијание врз дел од раководството и 
се обиде да ги инфилтрира ставовите и оцените на БРИ (к). Во 
ПК се no j ахи ja отворени и остри разидувања во одно с на основ- 
ните политички прашања и формите на борба. Мету тоа, не се 
отфрла линијата и потребата од вооружена борба, туку тоа се 
одразува во колебанье, одлаганье и непостојаиоет во ставовите.

Организацијата на КП во оваа фаза ja насочи работата кон 
засилена политична работа посебно на село и за создавање упо- 
ришта и органи на борбата. Се почна со создавање одбори на 
Народнооолободителниот фонд со мрежа од активи главно во 
градовите и воеии и НО комитети по селата, како услов за ус
пешно· дејствување на партизанеките одреди. Тоа посебно е карак- 
теристично за Велешко-, Битолско, Крушевско, Прилепско, Скои- 
ско*, и Западна Македонија под италијанска окупација. Тоа беше 
зачеток на создавањето' маоовни политички организации, органи на 
борбата и НО власт што во наредниот период доби поширок обем. 
Судирањата во ПК негативно се одразија во натамошната активност 
на ПК и Воениот штаб. Советувањето на ПК што беше одржано· во 
почетокот на јануари не им тури крај на несогласиците. Совету- 
вањето и материјалите што произлегоа потоа ja изразија сета кон- 
фузност во врска со основните прашања. Разликите во ставовите 
на членовите на ПК се пренесуваат на поширок план. 
Тие се согледуваат во врска со прашањето за мобилизација од 
страна на окупаторот, во начинот на создавањето партизански од
реди и нивното пополнување со борци и дејството. Нејасните и 
колебливите ставови во ПК спрема овие основии прашања пре- 
дизвика широко негодување во организациите на КП.

Под притисок на организациите оздола и иод влијанието на 
внатрешната и надворешната положба, раководството не отстапи 
од концепцијата дека вооружената борба е основен пат за изво- 
јување национална слобода и борба против окупаторот и, во то] 
правец, ее преземаат одредени активности. Во март беше донесена 
одлука за формирање нови партизански одреди. Како резултат од 
тоа, во текот на април и мај се формираа четири партизански 
одреди : Скопски, Битолски, Велешки и Прилепски, а и во други 
места се вршеа подготовки за тоа. Во Покраинскиот комитет и 
натаму беа присутни несогласиците, а одделни членови и органи
зации се повеќе и повеќе остро изразуваа негодување на работата 
и изразуваат недоверба на ПК, која прерасна во таков маштаб 
што водеше кон разбивање на единството на организацијата. Поро
ди ваквата состојба, во мај се формира нов Привремен ПК 
составен од стари и нови членови. Со- фор?у1 ирањето на Привреме- 
киот ПК се прекрати ja несогласиците и колебаљата, а организа- 
цијата го зачува своего единство по најбитните прашања. Со тоа 
гючна нова ф а з а  на безрезервно спроведување на линијата за 
вооружена борба.
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3) Со* формирањето на Цривр-емениот ПК КПЈ за Македо
нка од јуни 1942 почна да се спров-едува јасно и цврсто одредена 
ориентација за разгорување на вооружеиата борба. Тоа се гледа 
во напорите за зацврстување на иостојните и формирање нови 
одреди, за зголемување на борците во нив, како и во раководе- 
к.ето и наеочувањето на нивната активност. ПК и ГШ (во- меѓувреме 
преименувани Покраински штаб), организациите и органите на 
теренот вложуваа големи усилби за разгорување на вооруженото 
Бостание. Неуспехот со некой одреди што беа формирани во 
пролетта не ги поколеба раководството и организациите од тал 
пасока. Во летото 1942 значително се зголеми бројот на одредите 
и борците во нив и се формираа: Битолско-преспански, Кру- 
шевски, а подоцна Битолски, Мавровски, потоа уште еден 
Прилепски одред. Имаше и други обиди за формирање од
реди. Со дејствувањето« на постојните партизански одреди до- 
иекаде се оствари интенцијата преку Партизанска борба да се оп- 
фатат сите краишта на Македонија. Тогаш исто така беше изме- 
нета содржината на дејствувањето. Имено, од иретежно политична 
и организациона дејност, се премина кон акции вршени над оку- 
паторски објекти без притоа да се запостави и политичката ра
бота, й ее нанесуваа удари на окупаторската власт, се палеа ар- 
хиви, се држеа собири по селата, се уништуваа стопански објекти 
и др. Треба да се истакне дека организацијата на КП и парти- 
занските одреди во· овој период дејствуваат иод многу тешки ус- 
лови, особено' политичкото и военото раководство' кое со апсења 
беше десеткувано од окупаторот. Но и покрај таквата ноложба, 
не се отстапи од линијата на оелободителното движење да му 
се даде поцврста воена и политичка организација. Секако, за тоа 
придонесе и присуството на инструкторот на ЦК КПЈ, кој при 
крајот на август од Србија пристигна во Македонија,

Како резултат од дејствата на партизанските одреди летото 
1942 и искуетвата добиени од тоа, се преземаа мерки за натамошно, 
уште нешироко проширување на оелободителното движење и 
интензивирање на вооружеиата борба; ее создаваа нови и се 
масовизираа постојните одреди, и се настојуваше кон нивно оеамо- 
стојување и групирање в-о дејствата. Во текот на септември дејствуваа 
седум одреди со значително пошлем број борци во нив, кои вршеа 
секојдневни акции над комуникации, железнички и ПТТ линии и 
стопански објекти на окупаторот. Како резултат од таквото д,еј- 
ствување, иако достатно не одговараше на основната интенција, 
есента 1942 — во Прилепско, Крушевско, а особено во Велешко 
— беше растурен речиси целиот окупаторски апарат, што при
донесе за популаризираьье на Ослободителиата војна и еоздавање 
збрка и дезорганизација кај окупаторот. Есента 1942 значителна 
актив пост се одвиваше во· врска со- дејствувањето на одредите 
преку зимата 1942—1943 година, со оглед на тоа што одредите 
се уште не беа се оелободиле од старите сфаќања за своето деј-
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ствување. Сё'уште беа врзаии за сво-ите територии, не беа оеамо- 
стоени во дејствата, а м окупаторот почна обемна операција за 
уништување на одредите во централна Македонија. Беше заземен 
решителен став и во- најтешките положби да не ce допушти pa- 
стурање на одредите преку зима, да се продолжи со засилени ак
ции, да се префрлат на други подрачја каде што има подобри 
услови и мегусебно да ги усогласат дејствата.

Одредите зимата се најдоа во многу тешка положба. Велеш- 
киот (со најголем број борци) и Прилепскиот беа разбиени. Дру- 
гите претрпеа незначителни загуби и се зачуваа во целина или беа 
разделени во групп.

Во ова време осетно- се измени одно-оот на окупаторот спрема 
ослободителното движење и населението во Македонија. Против 
партизанските одреди беше активиран целиот окупатореки апарат 
со cè почесто учество на воените единици од 14 и 15 дивизија и други 
помошни сили. Окупаторот вршеше суров терор над населението, 
осрбено во реоните каде што дејствуваа одредите: масовни етре- 
лања, апсења, претепувања, иитернации и друг-о, со цел да се за
плати населението, да се оневозможи гюддршката и да се уништи 
базата на партизанските одреди. Од мерките на окупаторот КП и 
органите на борбата претрпеа големи загуби. Речиси ниедна орга
низации не остана незасегната од провали и од апсегьа. Пр-итоа, 
најголем дел од раководниот кадар беше во рацете на полицијата, 
падка во борбата или пак беше иитерниран.

За оваа фаза значајно е да се истакие и дејноста за создавање 
политично единство на нар-одот без разлика на нациоиална, верска, 
политичка и . социјална припадност. Со својата секојдневна поли- 
тичка работа КПЈ и СКОЈ од ден на ден го прошируваа влија- 
нието врз cè пошироки слоеви. На органите на борбата им се даде 
поодредена содржина и форма, се пристапи кон формирање масовни 
— политички организации, одбори на НО сјзронт (комитета), 
НОМСМ и АФЖ, како- носители на борбата и на идната демо- 
кратска роволуционерна власт.

Во оваа фаза исто така треба да се наспомене и колаборацио- 
нистичката дејност на разни движења и лица со окупаторот, посебно 
засилениот интерес од движењето- на Дража Михајловиќ во Македо- 
нија. Летото 1942 се појави трупа пр-етставници на оргаиизацијата 
ДМ со цел да создадат соодветна воена и политичка организација. 
Како- и во другите краишта на Југославија, и во Македоиија тие 
истапуваа од великосрпски и шовини-стички позиции, како и во 
однос на борбата против окупаторот („чекане погоден момент“). 
Основната дејност на ДМ 6-еше свртеиа против ослободителното 
дврхжење. Поради тоа Дражиќевците не најдоа поддршка ниту 
имаа политичка сила да го привлечат народот и да го попречат 
развојот на ослободителната војна.

Великобугарската ориентација и с]эашистичкмот курс на opra
li изациит с ВМРО на Ванчо Михаилов, како и групата околу Чкатров-
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Ѓузелов, ce" 'поотворено ѓи демаекира како отворени еоработници 
на германскиот, бугарскиот м италијанскиот окуиатор. Во- евојата 
дејност тие елементи ce потпираа врз окупаторот и стануваа се по- 
отворени непријатели и организатори на борбата против оелобо- 
дителното движење. Со разобличувањето на нивната дволична 
политика, ce забрза ориентирањето кон ослободителното движење 
на о«ние што беа заведени од таквата политика.

На територијата под италијанска окупација ночна да се фор- 
мираат организации врз иационалистички великоалбански позиции, 
какви што беа „Бали Комбтар“, „Легалитет“ и други, во сите пого- 
ломи места и со свои вооружени чети. Нивната основна задача беше 
борба против ослободителното движенье и дигање на албанските 
маси против партизанските одреди. На таква основа базираше 
нивната соработка со окупаторот и помошта што ja добиваа од него. 
Овие елементи во· наредниот период, покрај окупаторот, ќе пр«ет- 
ставуваат значителна сила во борбата против ослободителното- дви
женье на таа територија.

За правилно' согледување и разбирање на наредниот период, 
нужно· е на крајот да се изнесе активноста на ослободителното дви
жение во зимата 1942—1943 година, кога се создаде основа за 
развојот на Ослободителната војна во 1943 година. Политичкото 
и военото раководство, врз база на анализата на положбата и 
па резултатите, имаше решителна на сока за широко разгоруванье 
на вооружената борба. И покрај многу тешката положба, се пре- 
зедоа организациони, политички и воени мерки, кои, како под
готовка, беа многу значајни за наредната сјзаза. Силниот и брз 
подем на Ослободителната војна пролетта 1943 година покажа 
дека е тоа резултат од дотогашната пасока и дејност. Секако, тоа 
резултира и од развојот на Ослободителната војна во Југославија 
и на Втората светска војна.

4) Четвртата фаза на Ослободителната војна во Македонија 
го опфаќа временскиот интервал од март до ноември 1943 и може 
да ее подели на две етапи: од март до јули. и од август до ноем- 
гфи 1943 година.

Белег на оваа етапа й дава формирањето на Комунистичката 
иартија на Македонија (крајот на с]зевруари 1943), со што таа 
доби самостојност и слобода на иницијатива и дејствувањето 
со што — покрај политично — има и длабоко национално значење.

Потоа , треба да се истакнат обомните и разновидни мерки 
што беа преземеки во март 1943 од страна на политичкото и во
еното- раководство заедно· со делегатот и инструкторот на ЦК КГ1Ј 
во- Македонија.

О-сновната задача, покрај другого, што се постави пред КПМ, 
заедно со сите други сили во тоа време, беше иатамошно органи- 
зирање на вооружената борба со· основна цел со партизанските 
одреди и дејства да се опфати целата територија на Македонија.
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До летото на 1943 р-ечиси во сите краишта беа создадени цврсти 
партизански одреди и чети.

Во оваа етапа е најкарактеристичен растежот на партизан- 
ските одреди и бројот на борците во нив, кои со својата воена и 
политична дејност се здобија со богато искуетво и му нанесуваа 
значителни загуби на окупаторот. Таквтют развој на вооружената 
борба се заокружува со Преспанскиот со-станок на ЦК КПМ 
(2. VIII 1943). На него- беа разгледани прашања од пошироко 
национално-, политично и воено значење и се одбележа насо- 
ката на иднит развод Тоа се изрази во натамошниот развеј 
на вооружените с или, формирањето Народноослободителна Boj- 
ска на Македонија, потоа — во создавањето- постојани и цврсти 
слободни територии со народна власт. Во оваа етапа се при
стали кон подготовки и создаванье гюлитички услови за свику- 
вање на Првото антифашистичко собрание на Македонија, што 
подоцна беше забрзано во врска со подготовките на Второто 
заседание на АВНОЈ. Исто така, се даде и насока за засилу- 
вање на политичката работа во окупираните градови. Ова го 
овозможија создадените субјективни и објективни услови за 
проширување, организационо зацврстување и меѓусебно поврзу- 
вање на организациите и органите на борбата. Со реализирањето 
па овие и други одлуки, почнува втората етапа.

Омасовувањето на одредите во летото 1943, посебно по 
капитулацијата на Италија и создавањето жаришта во Западна Ма
кедонка, во реоните на Кожуф, Битола-Преспа и Козјак — овоз- 
можи забрзано да се формираат воени единици. Прво се при
стали кон формирање баталјони, но набргу, со зголемувањето на 
нивниот број, се премина кон формирање поголеми единици (И. 
XI) — бригади на НО војска. Со ова беше одбележен почетокот, 
односно првата етапа од изградувањето на НО војска на Маке- 
донија, која беше способна за извршување посложени и пообемни 
воени задачи. Резултатите од дејствата на пр-вите единици пока- 
жаа дека се тие со поголема оперативна вредност како во однос 
на ударите врз окупаторот, во- проширувањето и одбраната на сло- 
бодната територија во Западна Македонија, така и во однос на 
пренесз7вањето на воените дејства во другите краишта. Се изгради 
НО војска како значаен национален с}эактор во борбата за слобода.

Оваа етапа беше исполнета со- интензявна и сестрана поли
тичка работа на сите фактори за активирарье на нови родољубиви 
слементи и за натамошно подигање на единството на македон- 
скиот народ и народностите во ослободителното движење. Објас- 
нувачката дејност на основните цели на вооружената борба: 
решавањето на македонското национално прашане и создава- 
њето подемократски општествени и економски одно-си и изра- 
зите во таа насока, како и внатр-ешната и иадворешната положба, 
cè повеќе го ориентира народот кон активирањсто во НОБ и кон 
единството. Од ден на ден политичкото единство беше проширу-
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вано со привлекувлње и активирање на нови сили преку најраз
личии форми. Диференцијацијата што почка уште во почетокот 
на 1941 година во редовите на македонскиот народ доби забрзан 
и завршен тек. Од една страна, наполно се оцртаа и изолираа 
отворените соработници на окупаторот, а од друга — народот во 
најголем дел се ориентираше на страната на ослободителното дви- 
жење. Најдобра потврда за тоа е факт от што окупаторот и него- 
вите соработници не успеаја да го мобилизираат македонското и 
другото население маоовно и цврсто на своја страна и да форми- 
раат вооружени формации (освен балистите) за борба против 
ослободителното дижење.

Постигнатите политички и восни резултати овозможија соз- 
даванье на масовни политички организации — Народноослободи- 
телен фронт, Антифашистичка младина и Антис^ашистички фронт 
на жените.

Летото 1943 беа создадени првите слободни територии на 
кои беше пројавена голема угюрноет и активност во формирањето 
и работата на легални народноослободителнр! одбори (комитети). 
Во изградувањето на народната власт беа постигнати значајни ус- 
песи, особено на слободната територија под италијанска окупа- 
ција, кое се гледа како во бројот на НО комитети — општински, 
околиски, така и во нивната разновидна содржина на работа. НО 
комитети претставуваа силен израз на демократскиот и револуцио1- 
нерниот карактер на ослободителното движење, на националните 
интереси на народот и на политичкото единство.

Во оваа фаза ослободителното движегье на македонскиот 
народ наполно ja доби својата физиономија и ги прецизира своите 
цели. Недвосмислено се истакнуваше националната самобитност и 
независност на борбата на македонскиот народ против окупаторот 
и сите други сили. Постигнатите резултати се очигледен доказ 
за високиот развоен степей на Ослободителната борба. Сето тоа, 
1сако и општата положба, создаде реални претгюставки и услови 
и отвори широки перспективи за конечна победа над окупаторот 
и извојување национално-социјална слобода на македонскиот народ.

Ако ги проследиме манифестациите и актите во ова време, 
неоспорно се наметнува фактот дека се продлабочува концепци- 
јата за националноослободителниот карактер на Ослободителната 
борба и недвосмислено се потврдува дека без извојување нацио- 
нална слобода не може успешно да се развие и да победи Осло
бодителната борба на македонскиот народ. Во втората половина 
на 1943 беа преземени одредени активности, кои, во својата суш- 
тина, содржат и елементи на конституирање на македонската 
државност. Тоа се гледа во работата на политичкото и военото 
раководство на слободната територија и во издавањето голем 
број документа и други акти.

Со активноста околу свикувањето на Аитифашистичкото со
брание отпочнува нова етапа во историјата на македонскиот народ.
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Политичката активност за свикување на Собранието беше одбе- 
лежена ео* издавање на еден нов документ со програмски карактер 
како во одно-c на целите и карактерот на оелободителното дви
женье, така и за местото на македонскиот народ во една нова 
југословенска заедница, а и во однос на другите народи. Toj 
документ е Манифест на Главниот штаб објавен во почетокот 
на октомври.

Целата содржина, секој род од Манифестот е проникнат со 
длабока верба во победата на борбата на македонскиот народ 
и дека е дојдено времето да се оетвари вековииот стрем еж за 
национална слобода. Во него се изиесуваат основните принцигш 
врз кои ќе ее решава македонского прашанье, правого на само- 
управување и полна рамноправност во односите со народите на 
Југославија.

Во контекстот на дејноста за свикуванье на Антифашистич- 
кото собрание и Второто* заседание на АВНОЈ беше и формира- 
гьето*, во ноември, на Иницијативен од бор за свикување на Анти- 
фашиотичкото собрание.

Овој период се заокружува со Второто заседание на АВНОЈ 
и неговите историски одлуки (29. XI) со кои се поставија државно- 
правните основи на револуционериите измени во устројството на 
Југославија. Од посебно значење се одлуките на Заседанието со 
кои се одредува државноправната положба на Македонија, се 
изразува посебноста на нацијата, a Македонија се прогласува за 
една од шесте федерални единици во Демократска Федеративна 
Југославија. Секако дека одлуките на АВНОЈ, и покрај делумното 
решавање на прашањето само во рамките на Југославија, се од 
историско значење и, како такви, одиграа голема улога во ната- 
мошното активирање во- Ослободителната војна.

Во· оваа етапа треба да се истакне дека појавата на Мани
фестот, на одлуките и решенијата на АВНОЈ и подготовките на 
Антифашистичкото собрание предизвикаа спротивни соодветни 
реагирања во редовите на ослободителното движење на Бугар- 
•ската комунистичка партија и окупаторот, но сепак останаа без по- 
следици.

II

Вториот период почна од дексмври 1943 и траеше до ко
нечного* ослободување на Македонија — до ноември 1944 година. 
За овој период ее карактеристични две фази: првата, од декември 
1943 до Првото заседание на АСНОМ (2. VIII) и втората од август 
до* ноември 1944 година.

1) Во првата фаза на овој период и иатаму беше доминантно 
јакнењето на НО војска, формиравьето нови бригади и баталјони 
и водењето обемни воени операции при крајот на 1943 во По- 
вардарјетО', Февруарскиот поход и Пролетната офанзива. Дејството
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на НО војска беше патчено кон аафаќаље со вооружена борба 
на нови подрачја од централниот и источииот дел на Македонија 
каде што беа зададени од окупаторот удари и дејствата беа од 
мал маштаб и каде се тангирлл директните интереси на окупаторот; 
потоа, формирање нови единици со кои се покриваше целата тери- 
тори ja и кон создавање нови слободки територии. Со таква за
дача беше и движењето на Првата бригада од Западна Македо
нка во реонот на Кожув во почетокот на декември, потоа и 
Февруарскиот поход на единиците што се иаогаа во овој реон. 
Во склопот на ова се одржа и Советувањето на. КПМ во Фуштани, за 
членовите на КПМ од воените единици. Резултатите од оваа на- 
сока брзо се согледуваа. Секако, покрај другите достигања, беше 
најзначајно брзото засилуванье на востаиието во реонот на Козјак, 
јужна Србија и североисточна Македонија. Со оглед на стратегис- 
кото значење на ова подрачје за виталиите интереси на окупато
рот, на движењето на Дража Михајловиќ, а и за ширењето и 
влијанието на ослободителното движегье кон Косово и Бугарија — 
тоа беше од посебно значење. На тоа подрачје беше создадена 
слободна територија и силна воена оперативна групација од 
српски, ко'совски, македонски и бугарски единици. Разгорот на 
Бостанието на ова подрачје особено се изрази во ликврщираньето 
на четниците и во· акциите во пролетта кај Ристовац, Злетово 
и други, како и во активноста околу свикувањето на Првото 
заседание на АСНОМ. По овие настани, воената иницијатива 
мина во рацете на НОВ и ПОЈ, а окупаторот беше принуден 
да се ограничи на одбрана на поважни места, објекти и ко- 
муникации. Окупаторот веќе наполно' ja пренесе од полицијата 
на војската надлелсноета за борба против партизанските еди
ници. Неговиот обид со Пролетната ос^анзива да ja осигури 
својата стратегррска доминација во Македонија остана без успех. 
Офанзивата што почна по иницијатива на окупаторот заврши со 
офанзива на НО војска. Најостри и долготрајни борби се водеа 
во Поморавјето и во· Неточна Македонија. Како резултат од дво- 
месечната офанзива, во· Западна Македонија беше обновена сло- 
бодната територија, се прошири слободната територија во Повар- 
дарјето, се создаде нова во Р1сточна Македонија, а се зацврсти 
постојната во реонот на Козјак. По успешното завршување на Про
летната офанзива, дојде до засилен прилив на нови борци и фор- 
мирање нови единици низ цела Македонија.

Посебно е за одбележување пристапувањето кон забрзаии 
подготовки за свикување на Првото заседание на АСНОМ, кое се 
одржа на 2 август.

Ослободителното движење не се карактеризира само со фор- 
мирагье воени единици, со изградуванье воена организација и за- 
силени активности, туку и во се поцврсто и пошироко гюлитичко 
организирање на народот во масовите организации: НОМСМ, АФЖ,
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НОФ и во изградбата на нлродиата власт и државноста на маке- 
донекиот народ. Првото заседание на АСЫ ОМ, со своихе решспија 
и декларацијата, постави закоиска основа — во оогласиост со 
одлуките на АВНОЈ — на државноправыата положба на Македо- 
нија во федерацијата на народите на Југославија. Со тол беше 
гюстигната целта на Ослободителната војна.

2) По Првото· заседание на АСНОМ ja одбележуваме втората 
фаза на востанието во· Македонија. Летото 1944, а посебно по 
капитулацијата на Кралството Бу гари ja, и ооборувањето на 
фашистичката буржоаека влада особено силно се забрза про- 
цееот на создавањето нови единици. Со формирањето на три 
корпуси со оедум дивизии во нивниот состав и со организирањето 
на воено-територијална служба во средината на октомври, НО 
војска поприми конечна воена организација. Во тоа време окупа- 
торот сосем ja изгуби контролата и неговите офанзиви против НО 
Бојска не даваа никакви резз^лтати. НО војска во сите краишта 
на Македонија ja засили активноста над значајните објекти за 
окупаторот на сообраќајниците, а посебно комуникацијата Ниш — 
Солун, што беше од големо значење за задржување при повлеку- 
вањето преку територијата на Македонија на загрозената герман- 
ска армиска трупа „E“ од Грција и Албанија. При ова беа водени 
многубројни борби низ сите краишта на Македоиија. Иов поттик 
што се изразува со огромен пораст на ослободителното движење 
даде капитулацијата на фашистичка Бугарија и нејзината V армија 
во Македонија. Со револуционерните промени во Бугарија и со 
создавањето на отечественофронтовската влада, во војнички и по- 
литички поглед беше ликвидиран упорит и силен окупатор. Тука, 
секако, треба да ее истакне фактот дека насоките на Отечествениот 
фронт и активноста на Главниот штаб на Македонија не се одра- 
зија соеема поволно врз V бугарска окупаторска армија, во смисла 
на нејзиното ангажирање на страната на НО војска во борбата 
против германскиот окупатор и нејзиното разоружување од НО 
во ј ска.

Во средината на октомври Ослободителната војска на Маке- 
донија, со учество' на бугарската отечественофронтовска армија, ги 
почиа операциите за конечно ослободување на Македонија. Борби 
беа водени со германски војски во источниот и централниот дел 
од Македонија, а во западниот — и со балистички сЬормации. 
Со заземањето на Тетово; (19. XI) беа завршени борбите за осло- 
бодување на Македонија. Потоа, делови од единиците ги продол- 
жија дејствата за оелободување на Косово, а подоцна и за конечно 
ослободуванье на западните краишта на Југославија иролетта 1945 
година.

Уште пред ослободувањето на целокупната територија на 
Македонија, ослободена и неослободена, беше покриеиа со орга- 
низиран систем на народна власт, беа формирани три обласни, 
29 околиски и голем број општински од бор и, а скоро во сите села
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— месни НО одбори. Последново, од своја страна, даде придонес 
кон завршните операции за ослободуванье и кон решавањето на 
но-вите задачи потоа.

Во оваа фаза добија свој завршен организационен облик и оп- 
штествено-политичките организации. Напоредно со· организира- 
вьето на системот на народната власт беа орган,изирани и масов- 
ните организации што ги обединуваа сите прогресивни сшш, од 
обласни до месни одбори на НО фронт, АФЖ, НОМСМ, кои играа 
голема политичка и мобилизаторска улога. Тогаш беше формиран 
Иницијативниот одбор на НО фронт, кој пристани кон подготов
ки за одржување на Првата конференција на НОФ на Македо- 
нија (26. XII). На 15 декември се одржа и Првата конференц,ија 
на АФЖ на Македонија. На то] начин, во текот на ослободува- 
њето, беа создадени сите управни, општествено-политички и воени 
претпоставки за натамошен сестран национален развој на маке- 
донскиот народ и народностите во Македоиија.
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