
ИДЕЈНО ПОЛИТИЧКИТЕ ОПРЕДЕЛБИ MA КШ  ЗА СОЗДАВА- 
ЊЕ MA BOBA ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВША 
ВО Т1ЕРИОДОТ ОД ЧЕТВРТАТА ЗЕМСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ДО 

ОСНОВАЊЕТО HA АВНОЈ 
(1934—1942)

Општо познато е дека првата југословенска држава — 
Кралството на СХС, односно Зугославија ce создаде под поли- 
тичко водство иа буржоаските сили на Србија, Хрватска и Сло 
венија и  со благослов на западноевропскте капиталистички 
држави. Оваа буржоаска творба беше обремеиета^ шжрај со 
класно-социјалните н со ocxppi националБои спротивеости. Ре- 
жимот на владејачките буржоаски групации, со својата поли- 
тика иа националиа нерамноправност *и негирање н;а нацио-нал- 
ниот идентитет, не беше во состојба да обезбеди потребни ус- 
лови за општествено-економски, политички и културен разве- 
ток на народите и народностите на Југославија. Поради тоа 
е создадена ситуација во која националното прашање стана прво- 
степено политичко прашање, 'ово основен општествено-исторчс- 
ки проблем и противречност во шлитичкиот, економскиот, кул- 
турниот идејниот живот на новосоздадената држава.

Наспроти тоа, ковата демократска федеративна Југославија 
ce роди во револуционерна народно-ослободителиа војна, пре- 
ку борба и огромни жртви и со волјата на работничката класа 
и на сите народи и кародности за сопствена еманципација. 
На речиси иста територија, со исто еаселение. со создавањето 
на новата државна заедница ce оживотв1ори постоењето на оп- 
штествено-политичкчте сили и национално-ослободителните тен- 
денцињ кои и до денешниот ден делуваат во правец на заед- 
ничкото историоко живеење на политичкјото и егзистенциј aл- 
ното битие на сите иаши народи и народеости. Според тоа, no
sa  Југославија не настана врз основа на компромис, туку како 
резултат на уверувањето иа 1нејзините народи, дака федератив- 
на Југославија е најдобрата и иајцврстата форма за максимал- 
но осигурување на слободниот развиток на секој од нив.

В л ад и м и р  КА РТО В
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Меѓутоа, историски факт е дека револуционерното работ- 
ничко движење на Југославија под раководството на неговата 
авангарда — КП правеше долготодишии .напори да изнајде ре- 
шение на социјалните и националните спротивностии, кои не- 
прекинато ja нагризуваа буржоаска Југославија уште од неј~ 
зиното осеовање во 1918 годива. КШ  успешно ja изведе чети- 
ригодишната HOB и Револуцијаиа, блашдарејќи пред cè и на 
тоа што споменатава политичка партија на работничката кла- 
са имаше изградено своја доследна револуциоиерна (марксис- 
тичка) политичка платформа за решавање на националното 
прашање во годините пред избивањето на Втората светска 
војна. Имено, гаа уште тогаш. врз оенова на прифаќањето на 
реалноста дека постојат повеќе посебни југословенски нацигв 
го усвои федеративното уредување на државата како најдобра 
форма на осигурување на нивната национална рамноправност. 
Со започнувањето, пак, на вооружената борба против окупато- 
рите и домашрште издајиици, започна и процесот на воспоста- 
вувањето на политичкмте темели за создавање на нова демо- 
кратска и федератевна Југославија iKoj процес со историските 
одлуки на Второто заседание на АВНОЈ доби вистинско држав- 
но-правно значење. Според тоа како задача ча овој наш прилог 
е најпрв!о, да го прикаже идејно-политичкото определување иа 
КПЈ за создавање на федеративиа Југославија до априлстта 
војна, a потоа политичкото осамостојување на секој народ иа 
Југославија пооделно и на сите народи на Југославија во цели- 
на од започнувањето на вооруженото воста1Н1ие, до создавањето 
на АВНОЈ. Но; пред да чоминеме кон ан>алР1за на овие две пра- 
шања, ќе направиме еден краток осврт еа  односот на КПЈ спре- 
ма нациочалното прашање до Четвртата земска конференција, 
односно Сплитскчот пленум на КПЈ (1935 годф кога за гхрвиат 
е манифестарано идиото федеративно државно уредување на 
Југославија.

I

Комунистичката партија на Југославија настана како ре- 
зултат на акцијата на најпрогресивните групи на поранешните 
социј алдемо'кратски партии и организации што оостоеја во 
пооделните југословенски земји пред Првата светска војна. 
Иницијатор за создавање на единствена партија на работнич- 
ката класа во новата држава — Кралството на СХС, беше 
Српската социјалдемократска партија. Нејзииото раководство 
cè уште не беше во земјата, кога (на 1 декември 1918 годинај 
беше создадено ова кралсктво. Но, веднаш по враќањето тоа 
изјавило дека без резерва го прифаќа југословенското обеди- 
нување, иако тоа станало како резултат иа воената и политич-
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ката акција на буржоаските сили на Србија, Хрватска и Сло- 
венија. Во таа смисла, во својот партиски орган „Радничке но- 
вине", <во крајот на 1918 и почетокот н'а 1919 година, често па- 
ти изјавувало дека Србите. Хрватите и Словенците ce еден на- 
род, бидејќи имаат ист јазшс и исти етиички оообини; дека 
нивното обединување во една држава претставува општествено- 
економска, политичка и културна потреба. Притоа беа напра- 
вени и обиди теоретски и научно да ce објасни создавањето 
на единствена југословенока нација и дека југословенското на~ 
цианално единство ќе претставува придобивка за понатамош- 
ни!от развиток иа класната борба на пролетаријатот во целата 
држава1). Обидот на групата комунисти „Васа П елаги кп озн а- 
ти како „Пелагшсевци“ од Војводина, која ja сочинуваа глав- 
но, поголем број на повратници — учесници во Октомвриската 
раволуција, да го убедат раководството (на ССДП дека Србите* 
Хрватите и Словенците ce посебни народи, не успеа2).

Слични пјогледи спрема идејата за националното единство 
на Србите, Хрватите и Словенците, односно во поддршка иа 
званичната доктрина за југослО|Венското национално единство 
.застапуваа и раководствата на останатите социјалдемократски 
странки во другите југословеиски земји што порано беа под 
австроунгарска власт. Навистина во редовите на овие органи- 
зации имало и пооделни групи што застапувале и изразувале 
спротивни гледишта, но тие не биле званично прифатени3).

Во усвоените програмски документи од Основачкиот кон- 
грес на Социјалистичката работничка партија на Јутославкја 
(комунисти) ce оанкциокирани претходно споменативе погледи 
иа раководствата на социјалдемократските партии спрема ју- 
гословенското обединување и националното прашање воопшто. 
Така на пример, во Подлогата за обединување изрично стои де- 
ка „Обединувањето на Југословените во една национална држа- 
ва не е извршеио врз револуционерна борба на сиромјашните 
маои, туку како резултат на големите војни во Европа и на 
Балканот"4). Bio Практичката, пак, акциона програма е запи- 
шано дека ,>СРПЈ (к) ќе ce бори за „Единствена национална 
држава со најширока самоуправа на областите, окрузите и

г) Владо Стругар, Социјална демократија о националном питању 
југословеаских нлрода, Београд, 195 „ стр. 75—81.

2) Н. Груловић, Јушсловенска комуеистичка револуцидаареа гру- 
na „Пелагић", Зборник за друштвене науке, Матица Српска, Нови Сад, 
1959, стр. 108—128.

3) ПоопширнЈо за нивниот однос спрема националното прашање ви- 
дите кај: Д. Луќач7 Раднички покрет у Југославији и еациоеалио гш- 
тање 19Î8—1941, Б., 1972, стр. 12—25, и Јанко Плетерски, Нациоеално пи- 
тање y  теорији и иолитици КПЈ—КПС, сп. ЈИЧ, бр. 1—2/1969, стр. 33—35.

4) Историски архив Комуииетичке партије Јушславије, том II, Бео- 
град, 1949, стр. 12—13,

9 Историја
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околиите'5). Значји нема ништо за национално непризнатите и 
во званичните извештаи на Партијата до Комунистичката ин- 
тернационална, кон ko ja  ce приклучила иа самиот Конгрес κα
κό одделна секција. Во нив, имено ништо не ce зборува за гјо 
стоење на националното прашање во Југославија6).

Усвоеното унитаристичко гледање на Југославија, рако- 
водството на југословенските комунисти го задржале и во Te- 
κοτ на наредните 4—5 годи-ни. Имено, и покрај видливо изра- 
зените знаци на влошување на меѓунационалните односи во 
Кралството СХС; односно на cè поизразеното национално угне- 
тување на пооделните народи и народности од страна големо- 
српоката буржоазија и cè поизразените стремежи на национал- 
но1ослобод.ителните движења кај поодделни југословенски на- 
роди, споменатава политика спрема националното прашање не 
ce менувала, иако КПЈ тогаш зазела став на најодлучен иро- 
тивник !на постојниот огаитествеио-политички поредок на Крал- 
ството СХС.

Споменатиов однос на КПЗ спрема нациоиалното праша- 
ње пред cè è последица на тогашните ошитествени објективнта 
услови и субјектршни слабости на раководните југословенски 
комунисти. Настанувањето на првата југословенска држава ги 
занесла раководните кадри на југословенското комунистичко 
движење, бидејќи со тоа навистина ce создадееи објективни ус- 
лови за позасилен развиток на класната борба на пролетар|И- 
јатот против буржоазијата која во тоа време, не само bio Ју- 
гославија, туку и во дела Европа била во полет. Тоа ш  нате- 
рало да не му о б р т т  поголемо внимание ш  националното пра- 
шање, па дури и на историската реалност —- постоење на по- 
веќе југословенски народи и национални М1алцинства. Во из- 
градувањето на ваквите ставови имало влијание и сфаќање на 
социјалдемократијата дека активниот позитивен однос на ра- 
ботничкото движење спрема иационалното прашање ja слабее 
класната борба на пролетаријатот. За одбележување е и фак- 
тот што во ова време субјективните сили на револуционериото 
работничко движење не биле способни да ce занимаваат по- 
задлабочено со теоретските и научните аспекти на национал- 
ното прашање во Југославија, поради што и неможеле да ги 
уочат суштинските погледи во меѓ\шациоталните односи во 
Југославија. Нема сомнение дека заземеииот и, во одредена смис- 
ла на зборот, спроведуваииот став за југословенско национално 
единство објективно придонесувало за релативна стабилизација 
на режимот на големосрпската хегемонистичка владејачка гру- 
пација.

5) Исто, стр. 14.
6) Архив на ЦК КПЈ, фонд Коминтерна 1919—1941, фасц. 1919— 

1923 година.
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Неразбирањето на оггштестваното битие на нацијата и пот- 
ценувањето на политичката релеванција на национално-ослсг 
бодителните стремежи влијаело кон изолација на КПЈ во од- 
IHOOOT спрема национално-ослободителннте движења. Имено, во 
пооделните југословенски земји било неопходно потребно да 
ce развие соработка помеѓу револуционерната борба на проле- 
таријатот со национално-ослободителните движења, заради заед- 
пичка борба против хегемонистичката и великосрпската на- 
ционалноугнетувачка политика. Но до тоа не дошло. Според 
тоа факт е дека ваквиот однос негатив1Но ce одразил во раз- 
витокот и на самата КПЈ, односно тоа објективчо довело до 
полесно разбивање на КПЈ со донесувањето на Обзнаната и 
Заксшот за заштита на државата оо кои КПЈ била забранета 
како легалиа политичка партија. Ова, пак> разбивање го за- 
брзало и развивањето на фракциите и  фракциските борби во 
редовите на самата КПЈ.

КПЈ за првпат го отфрли своето стаисвиште за југосдо- 
венскиот национален унитаризам, a со тоа и ги постави ос~ 
новите на новата националиа политика на својата Трета земска 
К1онференд(ија (1-4.1.1924 година). На неа, на предлог еа  пре- 
ставници на левицата на КПЈ, биле прифатени нови, позитивии 
и во основа револуцонерни став1О0В1И по националното прашање 
што тш  ги истакнувале з)а време на дискусијата на Конфе- 
ренцијата и пред тоа во партискиот печат. Тогаш КПЈ децидно 
констатира дека Југославија не може да ce смета за хомогеиа 
национална држава, туку е многунационалеа држава во која 
владејачката класа н!а српската нација врши угнетување над 
остантите нации и национални малцинства. Тоа значи дека во 
Југославија постои нерешено иационално прашање, односно го 
отфвлида cBiojoT поранешен став дека Србите, Хрозатите и Сло- 
венците ce само племиња еа еден ист дјугословеноки народ 
a ja прифати конкретната историска реалност за постоење на 
посебни југословенски т ц и и 7).

Во посебно усвоен1ата резолуцта за националното праша- 
ње на споменатава Конференција, КПЈ децидно го призна пра- 
вото на самоопределување на народите на Југославија, вклучу- 
вајќи го и правото на отцеш/вање, истакнувајќи истовремено 
дека отцепувањето не е задолжително. Во однос на начинот на 
решавање на ова прашање е истакнато гледиштето дека КПЈ тоа 
треба да го оствари во одредена коикретна ситуација која би 
била најпогодна, односно дека појдовна основа за неговото ре- 
шавање е револудаонерниот пат. Таа сметала дека конечното 
решавање на ова прашање ќе стане со создавањето на федера- 
тивиа работничко-селанска република во Југославија, односно
-------------------- - i

7) Историски а,рхив КПЈ , . , ,  стр. 67—73.
9  ❖
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на Балканот и Подунавјето. Притоа, за првпат во своите прог- 
рамски документи Македонија ce третира како посебна добро- 
волна и рамноправна членка на таа федерација. За Црна Гора 
и Босна и Херцегоовина е истакната паролата за ав^ономија на 
овие две југословенски земји. Иако постоењето на македонската 
нација cè уште не е децидно констатирано, сепак тоа е миоогу 
значаен настан во ев!Олуцијата на КПЈ спрема националеото 
прашање воопшто и посебно спрема лгакедонското.8) Во суштина 
тоа беше прва национална програма на КПЈ, чии основи прет- 
ставуваат прифаќаље на реалноста од постоењето на повеќе ио- 
себни југословенски нации, a федеративното уредување на др- 
жавата ce усвојува како најдобра форма за осигурување на нив- 
ната национална рамноправност.

Меѓутоа, иако КПЈ во 1924 година зазела нови, позитевни 
и Βίο оонова револуционернр1 (марксистички) стаовови, при утвр- 
дувањето на нејзината конкретна политика спрема борбата на 
народите на Југославија за остварување на правото на самоопре- 
делување биле преземени и такви ставови и акции ;кои иемале 
доследен марксистичкм карактер. Имено ce поставило праша- 
њето дали треба правото на угнетените народи за самоопределу- 
вање; ce до одцепување, да ce толкува како нивна обврска за од- 
делување од Југославиа или, пак, треба да претставува средство 
за нивно TpajiHO обединување Оваа дискуоија била тесно швр- 
зана со прашањето за тоа каков однос треба да има КПЈ спрема 
Кралството СХС. Во врска со тоа ce оформиле две глЗДишта. 
Едни биле за тоа дека кралството СХС е творба на западно- 
европскиот империј ализам, и заради тоа треба да ое разбие, 
односно да ce издвојат од неговиот состав незаовиона Хрватска, 
независна Словенија и независна и обединета Македонија. Дру- 
ти, пак, беа за тоа: оваа државна заедница, иако е и!мперијалис- 
тичка творба, треба да ce работи на нејзиио општествено пре- 
образување, вклучувајќи ги во таа акција и националне-осло- 
бодителните движења на национално угнетените народи. Овие 
разлики во гледиштата во текот на времето ce претворија во 
судир меѓу одделни групи и фракции на раководните органи на 
тогашните раководни лица на Коминтерната, ш д  влијание на 
Сталин, која настојувала да дојде до ликвидирање на такана- 
речениот версајски систем, создаден со мировните конференции 
по Првата светска еојна. Пленумот на ЦК на КПЈ, во средината 
на HoeiviBpH 1924 годи-на зазеде став дека „должност на Партијата 
е да ги помага движењата на угнетените народи со цел за фор- 
мирање на независѓш држави на Хрватска, Словенија, Македо- 
нија и Црна Гора“.9)

8) Исто, стр. 67—72 и 74—77.
9) Душан Лукач, цитираната книга, стр. 217.
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Во основа, оваа теза била противречна на вистинските ин- 
тереси на југослоеенските народи и претпоставувала да доведе 
до компромитирање иа политичкиот програм на КПЈ, a со тоа и 
нејзино одвојување од вистинските текови во животот на југо- 
словенските нации. Имено, таквата теза не била во склад со ре- 
алната оитуација, a пред cè со националните тенденции и инте- 
ресите на народите на Југославија, кои својата борба за оствару- 
вање на правото на самоопределување ja толкувале како барање 
и право на заедница (втемелена ноа еднаквост и рамноправност 
на сите народи.

II

Кон средината на 30-тите години, КПЈ започна да врпш 
ново и позадлабочено критичко и самокритичко преиспитување 
на своите дотогашни сопствени ставови и практичкополитичка 
дејност. Веќе од 1934 година, a особено no 1937 годииса наста- 
нуваат носви искуства во врска со односот помеѓу револуцијата 
и нацијата, Koja ќе овозможи и развој на самостојни теоретскл 
сознанија потребни за независно одредување на стратешјата и  
тактиката иа борбата и за одредување на политичката линија 
и политичките цели. Имено, тогаш cè подецидно ce истакнува 
ставот дека националното прашање не е само на буржоазијата, 
ниту само селанско прашање, туку дека е широк комплекс на 
општествени проблеми, одиосно дека во суштина тоа е социјален 
проблем. Неговото решавање е можно само во едша истрајна 
борба на работничката класа за ооцијална слобода, одиоосно како 
хегемон на таа борба треба да ce издигне пролетаријатот. Со тоа 
всушност е изразен историскиот факт дека националното пра- 
шање во Југославија не може да ce реши во рамките оа бур- 
жоаската политика на спогодби и компромиси; бидејќи нацио- 
нално-ослободителните движења и пролетерската револуција 
ce составни делови на еден општествен процес, a работеичката 
класа е оној фактор кој што го движи тој процес во гсоната- 
мошниот развиток. Ha тој начин КШ дојде до сознание дека 
националните прашања на пооделните југословенски народи 
треба да ce третираат !како составни делови ка социјалистич- 
ката револуција.

Почетните елементи на новата политичка пл!атформа на 
КШ спрема националното прашање ce манифестираат уште во 
документите на Четвртата земска конференција на КПЈ. Покрај 
одлуката за „основање на комунистички партии на Хрватска и 
Словенија, a во блиска иднина и на комунистичка партија на 
Македонија во рамките -на КПЈ" во друште документи на оваа 
конференција ce пледира на тоа дека КПЈ сестрано ќе ja помага 
борбата на иационалноугаетените народи за остварување пра-
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Βοτό на тциотално самоопределување до отцепување, но притоа 
посебно не ce нагласува правото на отцепување од вкупното 
ираво на самоопределување кое ќзрично беше потенцирано на 
Четвртиот конгрес иа КПЈ и во другите нејзини документи до 
Четвртата земска конференција. Аналогно на тоа не постои веќе 
парола за Балканска, односно Подунавска федерација на работ- 
ничко-селански републики, a ce препорачува борба за создавање 
на, работничко-селанска власт во сите земји на Југославија''.10) 
Ha тој начин КПЈ дефинитивно ce определила за ставот дека 
иринципот за национално самоопределување можио е да ce ос~ 
твари во југословенските државни рамки, a идејата за балкан- 
ска федерација 6eine напуштена бидејќи беше тешко остварлива 
и истата претставуваше повеќе илузија, одошто практичка 
можност.

Ваквите нови ставови на КПЈ беа потврдени и од Сплит- 
скиот пленум на КШ 11) (јуни 1935) и Одлуката на Политбирото 
na ЦК КПЈ во врска со задачите на КПЈ за спроведување на 
одлуките на Седмиот конгрес на Коминтерната12) и во Окруж- 
пицата ;на ЦК КПЈ од 1935 година.12а) И не само тоа. Во овие 
документи, иако cè уште недоволно јасни, веќе ce забележува 
идниот модел на една нова југословенска држава, како федера- 
тивна и демократска заедница. Имено, во неа ce истакнува ба- 
рањето за формирање на претставнички тела — народни собра- 
нија за секој народ посебно во Југославија.

5Домунистите ce изјаснуваат, ce зборува на едно место 
во споменатава одлука на Пол1итбирото на ЦК КПЈ, за свику·' 
вање и слободно избирање на народни собранија за секој ка- 
род во Југославија, во прв ред Хрватскиот сабор, потоа Слове- 
нечкото собрание, па Македонско, Црногорско, Босанско и Boj
ao динско. Хрватскиот сабор и другите народни собранија треба 
суверено да решав!аат за оите прашања \ 126)

Во окрулсницата, во врска со тоа стои ова:
„Ние ja подржув1аме со сите свои сили борбата против ре- 

жимот на великосрпското угнетување, за слобода и права на 
поробените народи. Нашиот став доаѓа до израз во нашето ос- 
новво барање: правото на самоопределување cè до правото ка 
отцепување иие не го менуваме. Но не смееме да го поставиме 
тежиштето врз отцепување; туку подвлекуваме дека секој народ 
има право и сам да решава за својата судбина. Тежиштето 
значи ce поставува врз правото на самоопределување“.12®)

1°) Иоториски архив еа КПЈ . . . ,  стр. 231.
и) Исто, стр. 360.
12) Исто, стр. 369. '
ш) Душан Лукач, цит. дело, стр. 300.
12-б) Историски архш КПЈ . . . ,  стр. 370.
12-в) Преглед на историјата на СКЈ, Скопје, 1963, стр. 233.
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Според тоа, од 1935 година, односно од Сплитскиот пленуМ 
и споменативе докумшти од истава година, КПЈ eè подецидно 
иастојува да го реализира своето стратешко определување за 
иреземање на водењето на нациите во Југославија врз основа 
на начелото на нивното право на самоопределување. Таа не 
само што ги изразувала нивните интереси туку била спремна 
тоа и да го оствари, односно интерес на сите нации на Југо 
славија е заеднички да ce изборат за св!0јата слобода, против 
автократскиот и хегемовистичкиот централизам. Стапувајќи во 
средиштето на нацијата и поставувајќи ce на чело на оноацио- 
кално-ослободителните движења, преземањето на сета одговор- 
'Ност за револуцијата и нацијата истовремено — тоа беше 
всухпност новата политичка ориентација,

Посебно решавачко значење, во изградувањето на но- 
вата политичка платформа по надионалното прашање, a оо тоа 
и новиот курс воопшто на КПЈ, хша Советувањето на рако- 
водниот актив на КПЈ во Москва во 1936 година.

Во Резолуцијата од ова Советување децидно ce истакнува 
дека Д Ш  не го напушта принципот на слободно самоопреде- 
лување до отцепување на народите, но истовремено исгапува 
против разбивањето на тогашното државно подрачје на Југо- 
славија, бидејќи сака преустр1ојство на државата да ce пос~ 
тигне на мирен пат врз основа на националиа рамнѕоправност '. 
Сиоред тоа, политиката на КПЈ спрема националното праша- 
ње на Југославија станува наполно јасно. Тоа најдобро ce 
потврдува и низ следниот текст во споменатиов документ:

,Државата мора да ce претвори во слободен сојуз на 
слободни народи во демократска федеративна држ ава... Срп- 
скиот демократски народ мора да разбере дека само со доб- 
роозолна соработка на сите 'народи на Зугославија ce осигуру- 
ва и сопствената политичка слобода и независнот. .. Сите срп- 
ски, хрватски, словенечки, босански, црногорски, македонски, 
војводински и албански демократи мораат да разберат дека 
заедничкиот еепријател, великосрпскиот фашизам.. . ,  можат 
да ce победат само со обединети оили, само борејќи ce рамо 
до рамо“.12г)

Овие ставови најдетално ce објаснети и конкретизир1ани 
од страна на Јосип Броз Тито кои крајот на 1936 г. Во врска 
со устројството на идната заеднипа на народите на Југосла- 
вија, Тито тогаш напиша, покрај другото, и следново:

},Во платформата (ce мисли на Народнофронтовската, н.б.) 
мора јасно и недвосмислено да дојде до израз реалноста дека 
праеото на оамоопределување на сите народи ќе ce почитува, 
т.е. не само правото на Србите, Хрватите, и Словенците, туку 12

12г) Тито и револуција 1937—1967, Беохрад, 1967, ст,р. 34.
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И na Макједонците и на Црногорците, a исто така и правото 
на народите bio Војводина, Босна и Херцеговина, да решат за 
тоа дали да ja зачуваат својата регионална самостојност во 
федеративна држава.

Исто така, треба да ce истакне и правото на народните 
малцинства: Германци, Унгарци и Албанци на рамеоправност“* 13)

Според изложеново, може д;а ce констатира дека КПЈ под 
раководство на Тито зазеде дефинитивен став за создавање 
на демократска федеративна заедница. Имено, идната југо- 
словенска заедница ќе ja сочинуваат федералните едиѕници на 
Словенците, Хрватите, Србите. Македонците и Дрногорците., 
укажувајќи истовремено и на специфичната положба на Boč
na и Херцешвина, Војводина и Косово поради нивната пове- 
ќенацпонална структура.

Основањето на помунистички партии на Словенија и Хр- 
ватска во текот на 1937 г, претстаовува, всушност, практична 
примена на Лениновиот принцип во решавањето на национал- 
ното прашање во Југослзавија, кое што беше затемелено во но- 
вата национална програма на КПЈ. Имено, [комунистичките 
партии на Словенија и Хрватска, во средиштето ка борбата 
за националното ослободување на своите народи ja  поставу- 
ваат работничката класа која што е животно заинтересирана 
за решавањето на судбината на својата нација.13а) Комунис- 
тите на Хрватска и Словенија на тој начин ce ставаат н!а чело 
на нациО'Нално-ослободителното движење на своите народи. Тоа 
покажува дека КПС и КПХ решавањето на националното пра- 
шање најтесно ш поврзаа со борбата на работничката класа 
за социјална слобода» бидејќи и двете komitoihchth ce нераз- 
делни.

Во текот на 1938—1940 г. новото раководство на КПЈ од- 
игра доста значајна улога во конкретизирањето на политич- 
ката линија на КПЈ и спрема другите национални прашања 
во Југославија: спрема македонското и црвогорското, спрема 
прашањето на Босна и Херцеговина? Војводина, Косово и Сан~ 
џак. И не само тоа, туку КПЈ на чело со Ј. Б. Тито во овие 
години непосредно ce a нгажира во доближувањето на ставо- 
вите на КПЈ по вационалното прашање до масите.

Новата национална програма на КПЈ, чии елементи ce 
најавени уште со одлуките на Четвриата земска конференција 
на КПЈ и која беше целосно прокламирана од раководните 
форуми ва КПЈ на чело со Ј. Б. Тито, во текот на 1936—1937 
г. доби cBioj потполн израз на ГХетата земска коиференција иа 
КПЈ што ce одржа во Загреб од 19—23 октомври 1940 г. Во 
сите извештаи и реферати и во дискусијата по нив ce трети-

13) Ј . Б. Тито, Сабрана дјела, том IV, Загреб, 1976, стр. 38.
13-а) Историски архив КПЈ . . . ,  том VII, стр. 404—413.
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рани доста аспекти на националното прашање и меѓунацио- 
налните односи. Врз нивна основа е донесена Резолуција во 
која е посебно потенцирана најважната задача пред комунис- 
тите и пред сите демократи и патриоти на Југославија — бор- 
ба за национална рамноправност на народите и националните 
малцинства, како и разо б л ичување на фашистичките сили и 
пивните агенти. Вистина» тоа не беа нови ставови, но прв пат 
формулирани 1Комплексно.14)

Оваа национална програма претставуваше основа со која 
КПЈ ги поведе сите народи на Југославија во HOB и Ооција- 
листичката револуција во 1941 година.

Како резултат на ваквата револуционерна дејност, КПЈ 
успеа во текот на 1937—1940 година дја оствари, како на идео- 
лошки така и /на практично-политички план, пошлемо влијание 
во широките наодни маси. И ne само тоа. Таа не само што 
ги гготтикна, туку и ги предв10деше во нивната борба за изво- 
јување надионалн1а и социјална слобода. Накратко речено, КПЈ 
под раководство иа Тито не само што органски ja  оосврза бор- 
бата па работничката класа со прогресивните национално-с>с- 
лободителни движења на народите на Југославија против no- 
Taj ниот великосрпски хегемонистички режим туку и стака 
единствен општествеио-политички столб и идејно водечка сила. 
СпЈоред тоа, КПЈ стоеше иа доследно револуционерни позиции, 
бидејќи активно ги подготвуваше масите во изведување на прет- 
стојната револуција.

III

Спомнатава политичка платформа на КПЈ спрема нацио- 
налното прашање во Југославија беше потврдена уште во вре- 
ме на организационо-политичките шодготовки за започнување 
на вооружена борба против окупаторите, т.е. во деновите вед- 
наш по фашистичката агреоија оврз кралството Јушславија и 
по нејзината капитулација, во текот на април—јуни 1941 година. 
како револуционерна партија на работничката клаоа успешно 
ce снашла во новите услови на окупацијата и поделбата на 
Југославија. Нејзините највисоки органњ Политбирото на ЦК 
п самиот ЦК веднаш започнале припреми за започнување на 
Нар10дночослободителна борба протисв О!купат1орите и домашни- 
те предавници, со што всушност започнала и Револуцијата 
на народите и народностите на Јуославија.

Во програмските документи што КПЈ во .овој временски 
период ги донесувала» речиси секоѓаш ce истакнувала и пер-

14) Петта земсжа конференцрц а, Запионик, Архив радничког покре· 
та, Београд Фонд ЦК КПЈ, 1940/14—1, стр. 1—15̂
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спективата πίτο таа бон ги донела за секој народ на Југославија 
пооделно и на сите народи во целнона. Вооружената борба ce 
третирала како едииствено основно средство преку кое секој 
иарод би ce здобил со национална и социјална слобода и исто 
времано упорно ce бранела потребата од заеднички живот на 
сите југословенски народи во рамките на една нова заедиичка 
држава на рамногтравни и доброволно обединети народи.

Уште во текот :иа продирањето на окупаторските војски 
во Југославија, односно пред нејзината капитулација, ЦК на 
КПЈ, на 15 април 1941 годивна издал Проглас до народите на 
Југославија, во кој биле изнесеии причииите за пропаста на 
стара Јушславија, гготоа е објаснет квислишпкиот карактер на 
т.н. Независна држава Хрватска (НДХ). Осудено е поттикнува- 
њето ,на шовинизмот и братоубиегованата борба., предочена е 
можноста за борба против непријателот -и повикани ce сите на~ 
роди на Јушславија да ce подготват за вооружена борба.15) Еве 
што овпрочем, во врска со ова ce вели во Прогласов:

„Народи на Југославија!

Тешка катастрофа, која ние комунистите веќе одамна ja 
сигнализиравме, ш  задеси иародите на Југославија. Освојувач- 
ките армии на оовојувачките сили навлегоа во нашата земја 
изненадно и секаде каде проаѓаат сеат смрт и пустош...

. . .  Вие кои ce борите и гинете во борбата за својата неза-· 
висност, знајте деќа таа борба ќе биде крунисана со успех, иа 
макар вие cera и да подлегнете во таа борба со надмоќниот 
непријател. He губете го духот, збијте ги цврсто своите редови. 
Комунистите и целата работкичка класа на Југославија ќе ис- 
трае до конечшла победа во провите редови на народната борба 
иротив освојувачот. He го губите духот ни тогаш кога во таа 
борба привремено ќе подлегнете, бвдејќи од оваа.крвава импе- 
ријалистичка *војна и национоално ушетување ќе ce создаде, врз 
освова на вистинска независност иа сите иароди на Југославија* 
слободна и братока заедница".16)

Во спомееатиов проглас, кој бил упатен до сите народи 
на Југославија, КПЈ ги повикува сите уште во условите на рас- 
паѓање на Југославија, решителио' да ја продолжат борбата. На 
тој начин таа останува доследна на своите сваќања за одбрана 
на земјата, однооно не ja  менува генералната антифаш истичка 
политичка линија, која ja изградуваше во периодот 1935—1940 
год.

15) Зборник докумената и података о НОР-у југословеноких наѕро- 
да, т. V, док. бр. 2, Београд, 1952, стр. 5—7, издание на Војно-историскн 
институт. (ЗВИИ). ј

16) Исто.
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Bq меѓувреме, во орѓанизација на ЦЌ на КШ, во почето- 
кот на мај 1941 год. во Загреб ce одржа советување на члено 
ви на ДК ή иа надионалните и покраинските комитети на по- 
оделните југословенски земји,17) на кѕое беше анализирана нова- 
та политичка ситуација во земјата» a посебно улогата и задачи- 
те на КПЈ во условите на воведување окупација и поделбата 
на Југославија. На советувањето ce усозоени заклучоци кои 
имале пресудно значење за определување на широките народни 
маси во Југославија за борба против окупаторите и домашните 
издајници. Тоа биле:

1. неприз!нав!ање на фашистичката окупација и поделбата 
на Југославија и новоформираиите квислиншки држави на неј- 
зината територија;

2. продолжување на заедничката борба на сите иароди на 
Југославија против окупаторите, бидејќи поделбата на Југосла- 
вија не може да биде препрека за заедиичка борба на сите неј- 
зини народи за националиа и социјалка слобода;

3. Партијата ce става на чело на оваа заедничка борба, 
бидејќи нивиата борба за слобода и независност е “животна 
задача и цел на авангардата на работничката »класа — КПЈ<Ѓ.18)

Споменативе заклучоци иедвосмислено ja изразуваат анти- 
окупаторската компонента, но исто така истовремено во нив ce 
визира и револуционерната перспектива, бидејќи остро ce еа- 
паѓа политиката на избеганата југословенска влада за обнову- 
вање на предвоеното огаптестве1но и државно уредување на Ју- 
гославија,19) кое беше засно1ван10 врз принципите на бирократ- 
скјиот централизам и југословенскиот унитаризам, a со кој ce 
кочел демократскиот развиток. Тоа воушност значело и борба 
против политиката на националното угнетување што ja спрове- 
дувала големосрпската буржоазија и монархијата во периодот 
меѓу двете светски војни и борба против новите пор1обувачи на 
јyгословенските народи — фашистачките окупатори и нивните 
помагачи, домашните издајници од сите национални буржоазии 
кои на различни начини соработувале со окупаторите. Поради 
тоа; КПЈ во прогласот и посебно ce обратила до секој народ 
на Југославија укажувајќи му конкретно на фактот дека поли- 
тиката на надионал1ното угнетување над хрватскиот, муслиман-

17) На советувањето единетвено не црисуствувале цреставници на 
ПК на КПЈ за Македонија, поради негативниот став на неговаот секре- 
тар Методија Шаторов-Шарло спрема водготовките за вооружееиот от- 
оор против фашистичките агреоори и окупаторите на Југославија, штс 
бил обусловен од влијанието на БРП(к), чија генерална антифашистичка 
лиивија не била доследао револуционерн-а, односно не ce залагала за 
оргавиздрање еа вооружеаа борба.

18) В. „Пролетер" орган ;на ЦК на КПЈ, март, алрил, мај3/ бр. 
3—4—5.

19) Исто.
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Сќиот> словенечќиоот, маквдонсќиот и дрНогорсќиот народ глав- 
но доведе до пропаста на Стара Југославија и дека иста суд~ 
бина ќе ja снајде ограбувачката и денациоиализаторската поли- 
тика на новите поробувачи и нивиите квислинзи во сите југо- 
словенски земји.

1СПЈ во меѓувреме издаде и нови прогласи и друш докумен- 
ти, во кои постојано истак1нуваше дека основната задача на ксг 
мунистите во тој момент е да ja организираат заедничката бор- 
ба на сите народи на Југославија и дека во таа борба нема 
други цели, туку ослободување на сите југословенски народи 
и обезбедување на независна Југославија.20) Притоа во сите е 
истакнуван и фактот дека таа цел народите на Јушславија 
можат да ja постигнат само преку вооружената борба во чиј 
тек ќе ce изградува братството и единството на народите и 
народностите на Југославија.

Паролата за братството и единството на сите народи и 
народности на Југославија што се истакна заедно со паролата 
за организирање на борбата против фашистичките окупатори 
и домашните издајници, и на која особено инсистираше КШ на 
чело со Јосип Броз Тито во текот на целиот период за време 
на HOB и револуцијата 1941—1945, во суштина претставуваше 
признавање на рамноправноста на сите народи. Исто така оваа 
парола го содржеше и уверувањето -и очекувањето дека сите 
народи оо своето учество во заедничката борба ќе го остварат 
своето право на самоопределување, односно ќе ce одлучат за 
државна заедница на сите народи на Југославија во која нивмите 
идни односи ќе ce изградуваат врз основа на рамноправност и 
слободна волја и во која нема повеќе да владее национален

20) Во текот ана јуни и јули КПЈ издаде три проглаои до нароАите 
на Југославија, на 22 јуни, на 12 јули и на 25 јули. Во првиот проглас 
што е издадеи по повод нападот на фашистичка Германија над СССР, 
Политбирото во името на ЦК еа  КПЈ ш  повика со сите средства да 
ce itoMome борбата на Советскиот Сојуз, зошто неговата борба и е бор- 
ба за нацианалво и социјално ослободување на оите народи на Југо- 
славија. (Според ЗВИИ, том I, книга I, стр. 17—43. Антифапшсткчкиот 
и еародноослобадителниат карактер ва тукушто започнатата вооруже- 
на борба уште подецидно е изразена во прогласот од 12 јули во кој 
гожрај другото стои и ова:

„Си поставуваме црашање: Дали народите на СССР ce борат са- 
мо за себе? Дали таа еивеа џиновска борба против фашистичките ос* 
војувачи ce однесува оамо на нив? He тоа ce однесува и на нас; тоа 
ce однесува еа  сите поробееи народи, ce однесува на оите на кои им 
црети опаоност од поробување, тоа ce однесува на целиот културен 
свет“. (Исто).

Истите овие идеи биле истакнувани во повеќето статии што биле 
обј|авувани во органот еа  КПЈ „Пролетер" потоа во „Срб и чекан” и 
други. Посебно значење на оавој плаи имаат директивните статии на 
„Пролетера иапишани од генералниот секретар на КПЈ — Јосип Броз 
Тито и тоа: Советувањето на КПЈ и зошто сме уште во составот на 
КПЈ. (Исто).
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егоизам бидејќи ќе бидат уништени носителите на денациона- 
лизаторска политика на сите противнародни режими на крал- 
ството СХС односно Југославија. Иако КПЈ, ваквото свое уве 
рување, што било ѕвсушност стремеж и-желба на широкиле на- 
родни маси (работничката класа, селанството и прогресивната 
интелегенција), не го претворила иелосредно во некакво држав- 
но-правна програма, сепак иејзината дејност на планот на за- 
почнување и водење на HOB, врз основа на изградување на 
братство-единслво и рамноправност на сите народи и народеос- 
ти, недвосмислено потшшувало кон создавање на демсжратска 
федеративна државна заедница.

Како резултат иа ваквото уверување и непосредните под- 
готовки на партиските раководслва во сите југословенски земји 
и покраини, a под непосредн10 раководств10 на ЦК КПЈ и Глав- 
ниот штаб на НОПОЈ, во текот на јули, односно октомври 1941 
година, започна заедничката вооружена борба на сите народи 
на Југославија против фашистичките окупатори и домашните 
издајници.21) Тоа беше борба за опстанок иа секој народ паодел- 
но и за нивно поврзување, во една трајна демократска феде- 
ративна заедница» во која ќе можат да ги развиваат слободно 
своите материјални и духовни потенцијали. Впрочем ваквите 
јасни цели го обусловуваа и учеството на секој народ во раз- 
личните видови на отпор, вклучувајќи ja тука и вооружената 
борба.

Познато е дека народно-ослободителната борба започна 
како борба за извојување на слободата ή асекој народ на Југо- 
славија пооделно и на сите нив заедно. Првите почетни елемен- 
ти на федеративната структур|а на нова Југославија ce среќа- 
ваат токму во структурата на воената организација на воору- 
жената борба. Уште на 27. јули 19841 година, Политбирото на 
ЦК КПЈ основа Главен штаб на народноослободителните дар- 
тизански одреди на Југославија иа чело со Јосип Броз Тито, со 
задача да ш  изврши општите ггоследни припреми за започну- 
вањето на вооруженото востание. Подготовките, пак, во поодел- 
ните југословенски земји ги вршеа воените комисии што ги

21) Во текот на мај, јуни и почетокот на јули 1941 г. цонтралзнмте 
и покраинокмте комитети еа  сите поодделни јутсло-венски земји, освен 
на Македонија, a врз оонова на заклучоците еа  Мајското совет\/вање 
упатија до своите народи и народн1остк повик за востаиие (ЗВИИ, том 
I, II, III, IV, V и VI, кекга 1 за сите томови).

По отпорот што меоните организации на КПЈ во Прилеп, Куманово 
и Скопје и други места го дадоа цротив политиката на тогашниот ce· 
кретар на ПК КШ  за Македонија— Методија Шаторов-Шарло со која 
ce саботираше вооружената борба во Македонија, a no повик на новото 
покраинско раководство на КПЈ за Македонија на 'чело со Л. Коли- 
шевски, во октомври 1941 година и македоескиот народ ce дриклучи kioh 
заедн-ичката вооружена борба иа југословенс1С1Ите народи, оо што всуш- 
(ност и тој ce определи за создавање на една нова демократска феде- 
ративна Југославија.
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формирале централните односно покраинските комитети на 
Партијата. Go дел за непосредно раководење со националните 
вооружени партизанскји единици ce формирани посебни воени 
раководни органи на вооружената борба за сежоја јушсловеи- 
ска земја. Bio Словенија е формиран Главен штаб на словенеч- 
ките партизански чети; во Хрватска — Оперативно партиско ра~ 
ководство; во Србија — Главен штаб на партизанските одредк; 
во Црна Гора — Привремена врховна команда на нациоиално- 
ослободителните трупи; во Босна и Херцеговина— Штаб н.а 
народно-ослободителни гсартизански одреди; во Македонија — 
Поокраински штаб и ово Војводина — Воен штаб.22) Така, овие 
органи, заедно со централните односно покраинск1Ите комитети 
на Партијата постануваат највисоки раководни воено-политич- 
ки органи на народно-ослободителното движење во пооделните 
југословенски земји чија дејност била насочуваиа и раководена 
од ДК КПЈ и ΒΙΠ ка НОИОЈ кажо врховио-воено-политичко 
рако1водно тело на народно-ослободителното движење на ју- 
гославија.

Посебно зиачење во натамошниот процес кон идната 
суштествена измена на државиото уредување на Јушславија 
има военополитичкото советување во ГТТТ на НОВОЈ што ce 
одржа во Столице, на 27.IX.1941 годрша, согласно со одлуката 
на ЦК КПЈ од 31 август истата година. Неговите заклучоци 
ужажуваат на иатамошното вградувагве на нови елементи на 
федеративно уредување на Југославија. Тогаш е одлучено до- 
тогашниот ГШ на НОПОЈ да ce преименува во Врховен штаб, 
a националните раководства на востанијата bio пооделните ј у  
гословенски земји во главни штабови на народно^ослободител- 
ните партизански одреди. Последните добиле задача да рако- 
водат со воените операции и понатамошно создавање на нови 
воени единици, a Врховниот штаб ja обединувал целокупната 
воена политичка дејност на НОД во Југославија.23)

Според тоа, Врховниот штаб., ©о текот на 1941—1942 го- 
дима не само што претставувал врховно воено раководно тело 
туку вршел и улога на еден вид раководен политички opraii 
на ослободителното движење, бидејќи пожрај воено-оператив- 
ната дејност, вршел значајиа улога и во процесот на изград- 
бата на системот на народно-ослободителиата власт, чии органи 
— народно-ослободителните одбор)и претставуваа и органи на 
револуцијата и органи на новата државна оргш-1изација во иас- 
танување. Така например Фочанските и Септемвриските про- * 2

22) Овие органи во Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна 
и Херцеговина. и Војводика ce формирави во текот на јуии—јули 1941, 
a во Македовија во текот на септември истата шдина (Своред ЗВИИ, 
том, I, III, IVj V, VI и VII, книга 1 за сите томови.

23) Ј. Б. Тито, Собраии дела, том 7, Скопје, 1979, cip. 305—306.

142



хтиси ce донесени од страна на ВШ во улога на највисоко по- 
литичмо раководство на ПОД за цела Југославија, со што ce 
создаде правна основа за понатамоишо изградување на орга- 
ните на народно-ослободителната власт. Имено, овој орган спо- 
менативе прописи ги упати до сите националии и покраински 
ПОЛИТИЧ1СИ и в1оени раошводни тела за да работат по нив.

Доста значајна улога во остварувањето на политичко- 
•етратешките дели иа КПЈ во врстса со изградбата на политич- 
ките осноови на новата југословенска заедница, како заедн;ица 
на рамноправви народи на Југаславија имаше основањето и 
дејноста на главните штабовк за секоја југословенска земја. 
Под нивно раководство ce вршеше вооруженото самоорганрг 
зирање на народот, потоа раководењето со национално воору- 
жените сили и негувањето на братството и единството како 
меѓу припадниците на вооружените сили така и меѓу остана- 
тото население. Имено, преку нивните дејности ce афирмирале 
нацдонални, воени, политички и културии кадри. За одбеле- 
жување е и тоа дека во нивната дејиост доаѓало др израз и 
негувањето на прогресивните иацоионални традидии кај поодел- 
ните југословенски народи со што ce манифестирал и коити- 
нуитетот ва нивната револуционерна борба.24) Публикувањето, 
пак, на разЈтичнр1 весниди и списаиија како и целокупната ма· 
совна и културно-просветна дејност ce вршеле на надионалните 
јазиди со што ce развиле и унапредувале националните култури 
на пооделните јушсловенски иароди.

Преку ваквите воени и политички дејности на' главните 
штабови, во соработка и помош на надионалните и покраин- 
ските комитети на Партијата, во пооделните југословенски зем- 
ји, ce зацврстувал во текот на 1941—1942 година процесот на 
општественочтолитичкото осамостојување на секој народ во 
Југославија. Овој елемент бил еден од битните предуслови јво 
развојот на НОБ како кај секој народ пооделно, така и на 
Југославија во целииа, бидејќи обезбедувала мобилизација на

24) Речиси во секој програмски документ на национално-партиските 
и нациовалнонвоеиите раководеи тела борбата »на својот народ однооно 
народи ce поврзувала и со борбата во минатото на неговите проопре- 
сЕЕвни сили за национална и социјална слобода. Всушвост секој од 
нашите нареди ce борел, освен за ослободувањето на Југославија во 
целина од окупаторите и за сопствена нациоиална слобода. Така на 
пример барбата на македоискиот народ против германските, италијан- 
ските и бугарските окупатори ce прикажува и како ххродолжение на 
борбата за еационалва слобода од крајот на XIX и дрвата полавина 
на XX век. (П.оопширно за ова види во Извори за ослободителната 
воЈ!на и револуцијата во Македонија 1941—1945, Скопје, ИИИ, tom I, 
книга L док, бр. 9, 11, 13, 17, 20, 21 и 40).
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широките народни маси и ослободување на нивната револу- 
цианерна иницијатива. Истовремено со тоа ce обезбедувале и 
услови за изнаоѓаље на нова содржика за регулирање на мг- 
ѓунациЈотлните одноаи во новата држава. Врз ваква основа 
започвва историск!ИОТ процес 'иа вистинското обединување на 
сите југословенски народи во трајна братска заедница на рам- 
ноправни народи и народности. Всушност со споменатава вое- 
но-политичка дејиост на Врховниот штаб и главните штабови 
доаѓало реално до израз изградбата на елементи во кои ce гле- 
да идното демократско и федеративно државно уредување m  
HOBia Југославија.

Колку големо значење на вооруженото самоорганизирање 
во пооделните јушсловенски земји му придавал Врховниот 
штаб; ни покажува и неговиот однос спрема прашањето за н:а- 
ционалните амблеми на партизаните. Во оврока со ова уште во 
1941 год. ова највисоко воено-политичвд раководно тело на 
НОД и издало наредба во која покрај еосењето на општиот 
антифашистички знак — петокрака ѕвезда партизаните на по- 
оделните југословенски земји требало да иосат и посебни нацио- 
нални знаци.25)

Напоредно со раѓањето и развојот на Народноослободи- 
телната војска настанале и дејствув(але и органите на новата 
народна власт кои во прво време ce именувале различно во 
зависност од специфичностите еа  пооделните југословенски 
земји. Во мегувреме тие ce здобиваат со општо име народно- 
ослободителни одбори (НОО), и ce формираат како на ослобо- 
дената, така и на неослободената територија, вршејќи улога 
и како органи на борбата и качсо оргаии на власт. Со тоа всуш- 
ност, ,народноослобод1ителното движење уште од почетокот на 
востанието го разбивал стариот бирократско-полициски апарат 
на буржуаската власт и на нивно место осноеал органи на 
иова револуционерна власт.

Како резултат на развојот на органите на народноослсг 
бодителната власт и на потребата од понатамошно помасовно 
разгорување на народноослободителната борба против окупа- 
торите и домашните предавчици во втората половина на 1941 
и почетокот на 1942 год. дојде до основање и на првите врхов- 
ни политички раководства на НОД во одделни југословенскн 
земји кои вршеле и одредени функции ета еден вид највисок 
орган на власта. Такви политичко-претста1Вничк(и органи биле

25) Билтен Врховеог штаба народио-ослободилачких партизаноких 
одреда Југославије, бр. 7—8/1.X.1941 година, Архив на Војво-историскиот 
институт Белград, фонд Врховен штаб иа HOB и ПОЈ.
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создадени во Словенија, Црна Гора и Србија.26) Основањето на 
овие органи и посебно нивната дејност претставуваат консти- 
тутивни белези на федеративеото уредуваље на нова Југосла- 
вија бидејќи го изразуваа продесот на остварување на држав- 
носта на овие наши народи како составѕни елементи на феде- 
рацијата во целина.

Во суштина тоа важи и за оние југословенски земји «и 
народи во кои во ова време не беа формирани такви органи 
— Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија.

Имено, иако bio Хрозатска и Босиа и Херцешвина не дош- 
ло до основање на земски политички органи, во текот на 
1941/1942 година ce развивал процесот на изградбата на opra- 
Hirne на новата народноослободдтелна власт. Со ширењето на 
востаничките борби, a особено во текот на 1942 година дојде 
до основање и развивање на цел еден систем на органи на 
нова власт. Во ослободените подрачја, тие покрај другото вр- 
шеле и улога на органи на власт. Во 1неослободените, пак, под- 
рачја ce основале илегални НОО, преку чии дејности ce афир^ 
мирале и одредени елементи на органи на власт.27) Всушност 
преку iHHiBHiOTO организирање и дејност дефакто ce развивал и 
процесот на изградбата на хрватската односно босанско-хер- 
цеговачката државиост, во рамките на една нова демократска 
и федеративна Југославија.

До основање на први основни политички органи на бор- 
бата; кои истовремено вршеле и делумна улога на власт, дошло 
и во Македонија уште за време на 1непосредните подготовки 
за вооружената борба и особено гоо започнувањето иа воору- 
женото востание, îbo октомври 1941 шдина. Во текот на 1941/ 
1942 година, овие органи bio Македонија носеле различни ими-

26) Bo Словенија, на 16.IX 1941 година Врховниот пленум на Осво- 
бодителната фронта ce конституирал во Словенечки еародио-ослободи- 
елен одбор (СНОО), како лолитичко раководно тело еа  целиот слове- 
нечки народ и какѕо врхован орган иа новата власт во Словееија. (Опо- 
ред ЗВИИ, tom VI, кн. I, дсж. 27, шр. 75). Тоа е првиот чекор во воопо- 
ставувањето на словенечкиот иароден суверенитет во продесот на из- 
гр1адбата на словенечката иационална држав(НОст како ооставан дел во 
процесот на изградбата на југословенската федерација.

Првиот земоки иародно-ослободителен одбор за Цреа Гора и Бока 
е оснаван на конститутив1ното собраиие во маиастирот Острог, на 8.ΙΙ 
1942. (3. Лакић, Народна власт л/ Цриој Гори 1941—1945, докторска ди- 
серлација, раколис, Титоград, 1973, стр. 57—60.

Главеиот народнѕо-ослободителе1н одбор на Србија (ГНОО на Срби- 
ја) како лајвисок лолитич.ко-пјреставнички ортан на борбеното единство 
на српскиот народ и како врховен орган иа народно-ослободителната 
власт )на Орбија е  основан кон средиеата иа еоехчври 1941 година. (Сл. 
НешовР1ћ, Стварање нове Јушславије, Беотрад, 1981, стр. 18—19).

27) ЗВИИ, том V, K1H. III, стр. 49, 80 и 114 и кн. VIII, стр. 62; 
Tom IV, кн. 7, стр. 6„ 79, 225—226 и 227—278 и ш . 8, стр. 377—378.

10 Историја
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ња,2б) a биле основани од страна на месните партисжи органи- 
зации или од партизанските одреди, a no директива и со помош 
на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија и Покраин- 
скиот штаб односно Главниот штаб на ПОПО на Македонија. 
Нивниот број посебно нараонал ово текот на втората половина 
на 1942 година како резултат на понатамошното разгорување 
на НОБ на македонскиот народ, a no добивањето на дирек- 
тивното писмо од ЦК m  КПЈ од март 1942 година, во кое 
изричито ce споменува дека е потребно, паралелно со разво- 
јот на вооружените ажции да ce формираат и Народно-осло- 
бодителни комитети како основни политички органи на бор- 
бата и органи на ксовата власт.28 29) Наскоро потоа^ no реоргани- 
зирањето на ПК на КПЈ за Македонија, во текот на летото и 
есента 1942 година ce упатени повеќе прогласи и други дирек- 
тивни писма до македонскртот народ и народностите на Маке- 
донија и посебно ce истак.нува значењето на потребата од фор- 
мирање и делување на органи на народно-ослободителната 
власт.30) Во оваа дејност активно ce вклучи и Главниот штаб 
на Македоеија. Така на пример во една негова директива од 
1942 година децидно çe укажува на потребата од формирахве 
на народно-ослободителни комитети.31)

Во врска со прашањето за формирањето и дејноста на 
органите на народно-ослободителната власт во Македонија 
потребно е да го истакнеме и следнио1В факт. Имено, во текот 
на 1942 година, организацијата на Народноослободителниот 
фронт на Македонија формира свој Покраински одбор, кој по- 
крај својата основна функтџтја во собирање на прехранбени 
и други продукти за НОД, врши непосредно, a и преку своите 
меони одбори, и определена полшмчка дејност на плакот на 
општо политичкЈО .обединување на НОД на македонскиот народ 
во општата борба против окупаторите и домашните предав- 
ршци.32) Истовремено со тоа, неговите одбори вршеле и еден 
вид улога на органи ,на но!вата востаничка власт. На тој начин 
преку оваа н-ввна дејност, како и преку дејноста на сите други 
видови органи на борбата, кои на определен начин вршеле и 
еден вид улога на орган на власт, ce изразувале почетните еле-

28) Сдојред истражувањата на д-р В. Иваеовски, овие оргави во 
Македонија имале околу 20 различни имиња (Според статијата „иаста- 
нување и активноста <на револуционерните оргави на борбата и на влас 
та во Македоеија 1941—1942 ш дж а, во сп. „Гласник на ИНИ"‘, Скопје, 
бр. 3/1967, стр. 149), a според д-р Н. Велјановски и повеќе (Народната 
власт во Македоеија 1941—1944 година, докторска дисертација, ракопис, 
Скопје, 1979 стр. 357).

29) Историски архив на КПЈ. . . ,  том VIL Бгд., 1954, стр. 99—103.
30) Иавори за Ослободителната војна и револуција на Македони^ 

j a , том L Скопје, 1968, док. 41 и 44.
31) ЗВИИ, том VII, шшга 1, док. 48, стр. 163—164.'

. 32) ЗВИИ, том VII, Дојс. 28, стр. 78,
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менти во процесот на изградбата на македонската национална 
државност во рамките на процесот иа изградбата на иовата 
заедница на југословенските народи.

*
* *

Како резултат на воанополитичките успеси на целата 
територија на Југославија, во текот на есента 1942 годивоа На- 
родно-ослободителното движење на народите и народностите 
на Југославија стана домиксантен политички фактор. Нешвата 
народно-ослободителна војска, во чии состав тогаш влегуваа 
неколку бригади, дивизии и корпуси и преку 30 народно^ос- 
лободителни партизански одреди/* 3) ооздаде пове!Ќе слободни 
подрачја на целата територија на Југославија, во која дејству- 
ѕвале мнозинство органи на народно-ослободителн1ата власт. Во 
ова време доаѓа и до општа промена во позитивна смисла на 
зборот и на фронтовите во Втората светска војна, каде што 
сојузничките сили ш  постигнаа своите први ио одлучни победи, 
со кои ce претскажуваше нивната идна општа победа над фа- 
шистичките сили. Сето тоа иалагаше императивна потреба од 
ооно1вање на еден врховен политички орган кој ќе врши улога 
на највиоок народно-ослободителен одбор на НОД на југосло- 
венските народи и шродности. Go неговото основање, како 
врховно и општојугословенско претставничко тело на народ- 
ното ослободување на Југославија под име Антифашистичко 
веќе (собрание) на народното ослободување на Југославија 
(АВНОЈ), југословенска федеративеа заедница, која де факто 
започна да ce создава уште во почетоисот на разгорувањето на 
НОБ и Револуцијата, со тоа стварно доби свој врховен орган, 
оо кој од една страна го означи дисконтинуитетот со биро- 
кратско-централистичкото државно уредување на Кралевина 
Југославија, a од друга страна раѓањето на нова Југославија, 
како заедница која ce изградува врз основа на братството и 
единството на сите народи и народности на Југославија.

33) Во крајот ;на 1942 година во редовите на HOB и ПОЈ биле: 34 
партизански одреди, 12 баталјони, 36 пешадиски бр.игади; 9 дивизии и
3 KiQpnyca. (Владо Стругар, Јутславија 1941—1945, III, Београд, 1976, 
стр. 81.).
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Vladimir KARTOV

THE IDEOLOGICAL AND POLITICAL DETERMINATIONS OF 
CPY FOR ESTABLISHMENT OF A NEW DEMOCRATIC FEDE
RATIVE YUGOSLAVIA DURING THE PERIOD FROM THE 

FOURTH ZEMSKA CONFERENCE TO THE CREATION 
OF AVNOY (1934—1942)

S u m m a r y

The first elements in the process of bulding of federative 
organisation of New Yugoslavia ie. the establishment of the Yu
goslav federative community and its federal units appear by be
ginning of the Liberation struggle and socialist revolution of the 
peoples and minorities of Yugoslavia. Namely, in the struggle 
against the occupier and the domestic traitors the federation and 
federal units were built paralelly. It is true, trough this process 
up to the First and even Second session of AVNOY did not de- 
velope equally in Yugoslavia as a whole and in its separate coun
tries, moreover, up to that time the aims and efforts of all the 
peoples of Yugoslavia were expressed very clearly, and led by 
the avant-guarde of the worker's class — CPY to establish a new 
community of equal peoples and minorities.

Towards the end of 1941 and the beginning of 1942 as a 
result of the former development of the organs of the people's 
authority and because of the need for further development of the 
people's liberation war and revolution the first political represen
tative bodies of PLS were established in some Yugoslav countries 
which made certain functions of the highest organ of authority. 
They, in fact, were the first constitutive elements of the next 
federal units of the new federative Yugoslavia, which by the 
establishment of AVNOY the revolutionary process of creation of 
the Yugoslav federation got its own supreme organ.
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