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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

в.д.Директор

Претседател на Редакцискиот одбор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова

v

vi

УДК 323.1(495.6:=163.3)“1940/1941”
323.1(=163.3):329(495)“1940/1941”

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

1

Александар ЛИТОВСКИ,

ПРИЛОГ ЗА ТРЕТМАНОТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО
ПРАШАЊЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО ВРЕМЕ
НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА (ДО АСНОМ)
Апстракт: Во текстот се разгледуваат ставовите на КПГ и грчкото
ослободително движење за македонското национално прашање во текот на
антифашистичката борба. Тие ставови и односот кон македонските партизани
и партизански единици биле клучниот елемент за развојот на антифашистичка
вооружена борба на македонскиот народ од Егејскиот дел на Македонија. Се
настојува да се презентираат македонските национални барања кои
македонските комунисти ги изложиле пред раководните структури на грчкото
ослободително движење ЕАМ и КПГ во Егејскиот дел на Македонија
Клучни зборови: Комунистичка партија на Грција, македонско национално
прашање, антифашистичка борба во Егејскиот дел на Македонија.

Македонското национално прашање во Егејскиот дел на Македонија во најголема мерка се сведува на разгледување на ставовите, односот,
политиката и праксата на грчкото и македонското комунистичко движење
од тој дел на Македонија. Ваквата ситуација се должи на фактот што
граѓанските, лево и десно ориентирани, партии имале целосно негативен и
негаторски однос кон Македонците и, оттаму, нивните ставови не влијаат
на неговото решавање, туку само на спречувањето Македонците да ги
извојуваат своите национални и човечки права.
Секако, прашањето за односот на КПГ кон Македонците и
македонското национално прашање во текот на организацијата на
антифашистичката борба, својата предисторија ја има во меѓувоениот
период. Тогаш КПГ се наоѓала во една дихотомна ситуација, оти истовремено, за внатрешна употреба, требала да ги застапува позициите на
„национална партија“ и, од друга страна, да биде во согласност со
позициите по националното прашање во меѓународното комунистичко
движење, кои пак, во основа, биле интернационалистички. Така, во 1934 г.
КПГ ја прифатила тезата на Коминтерната за постоење на одделна
македонска нација и застанала на позициите дека таа нација треба да го
добие своето право на самоопределување сé до формирање на сопствена
национална држава, но веќе на Шестиот конгрес на КПГ од декември 1935
г. бил заземен ставот за „полна рамноправност на малцинствата“ и

Александар Литовски, доктор по историски науки, кустос-советник во НУ Завод за
заштита на спомениците на културата и музеј-Битола; адреса на живеење: ул. Иван
Милутиновиќ бр. 68/14 Битола, e-mail: acelitobitola@gmail.com.
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решавање на македонското национално прашање во рамките на грчката
држава.2
Значи, КПГ окупацијата ја дочекала со предвоениот став за
„рамноправност на малцинствата“. Став кој не бил доволна политичка
основа за мобилизација на македонскиот народ во антифашистичката
борба.3 На Шестиот и Седмиот пленум на ЦК на КПГ одржан од 1-3 јули
1941 г., кога бил заземен став за вооружен отпор против окупаторите,
стратегијата и тактиката за водење на борбата биле поставени исклучиво
врз грчка национална основа и мобилизација само на населението со грчко
национално чувство.4 Меѓутоа, КПГ во одредени периоди, увидувајќи дека
напорите за постигнување на таканареченото „национално единство“ во
антиокупаторската борба со граѓанските политички сили не даваат
резултати, повремено упатувала апели до Македонците да се вклучат во
антифашистичката борба што ја води ЕАМ и притоа ги третирала како
посебен национален индивидуалитет.5 Во основа, со разни вариации,
ставот бил дека КПГ „борејќи се за полна рамноправност на националните
малцинства коишто живеат во Грција, треба да ги вложи сите напори за да
ги запознае со опасноста од обидот на фашистичката оска да ги употреби
како свои орудија. Националните малцинства треба да се организираат врз
основа на борбата против оската и заедничката братска антифашистичка
борба на грчкиот народ, за победата на Советскиот Сојуз и неговите
сојузници, што претставува гаранција за слободното и братското сожителство на сите народи...“6
Во јануари 1944 г. се одржал Десетиот пленум на ЦК на КПГ, на кој
било утврдено дека борбата што ја води грчкото ослободително движење
има за цел „воспоставување на интегритетот на Грција и стратегиско
обезбедување на нејзините граници од секаква нова опасност...“меѓутоа со

2

КПГ и македонското национално прашање 1918-1974, Скопје, 1982, (натаму КПГ и...)
док. 54, 159-160.; Македонското прашање на страниците на „Ризоспастис“ меѓу двете
војни, Скопје, 1982, 269-270.
3
Сепак, се чини дека оценката кај некои македонски историчари за некаков тврд
националистички големогрчки пристап кон македонското национално прашање и
Македонците во Егејскиот дел на Македонија од страна на КПГ е претерана. Впрочем,
треба да се има предвид дека во 1941 и 1942 година на чело на КПГ е Македонецот
Андреј Чипов, што, секако, не би било можно со некаква тврда националистичка
платформа.
4
Тодор Симовски, Некои моменти од национално–ослободителната борба на Македонците
од Егејска Македонија, Ослободителната војна и Револуцијата во Македонија, Скопје,
1973, 219.; Георги Даскалов, Участта на Българите в Егейска Македония1936-1946,
София, 1999, 296, 561.
5
Ристо Кирјазовски, Демократски и антифашистички партии и организации во Егејскиот
дел на Македонија (1941-1945), Скопје, 1987, 90.
6
Документационо одделение на ИНИ, Сл. IV 230, Четириесет години на КПГ 1918-1958,
37.
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позитивен тон се зборувало за АВНОЈ, за федеративна Југославија, Тито и
„македонската нација“.7
Сепак, во тој период КПГ и грчкото ослободително движење
настојувале да се спогодат со граѓанските политички сили за постигнување
на „национално единство“ и да ја добијат благонаклоноста на британската
политика, па повторно започнале со практично редуцирање на
македонските национални права, пред сé чекори за укинување на СНОФ, а
Македонците воопшто ги немало во прокламациите на грчкото
ослободително движење.8 Циркуларното писмо на Македонското биро
(МБ) на КПГ до ограноците на партијата во Костурско од 23 мај 1944 г. не
само што го нотирал ставот за „рамноправност на Словеномакедонците“ во
една „советска Грција“, туку објаснувало дека „одлуката на Партиската
конференција за обединување на СНОФ и ЕАМ и за создавање на единствена организација (ЕАМ)“ предизвикала „недисциплина по линијата на
Партијата“ во однос на ставот по македонското прашање, но за тоа се
обвинувале македонските раководни комунистички кадри од Егејскиот дел
кои, наводно, „манифестираат и прокламираат автономистички тенденции“ и им даваат аргументи на окупаторот и на неговите агенти за
обвинувања „дека сакаме отцепување на Македонија од Грција.“9
Преземената антимакедонска пропагандна кампања и репресивни
мерки врз активистите на македонското националноослободително
движење, го оддалечило македонското население од грчкото ослободително движење и го намалило неговото учество во вооружената борба.
Ѓорѓис Милонас, член на Окружниот комитет на КПГ за Костурско, во
извештајот до МБ на КПГ од мај 1944 г., укажал на таквата состојба и
потенцирал дека во Корештата „народот отворно се изјаснил во корист на
Пејов“, па дури констатирал дека тоа „добило карактер на народна
желба“.10
Судирот на грчките и македонските комунисти од Костурско и
Леринско околу неправилниот третман од грчкото ослободително движење
на македонското национално прашање, бил привремено прекинат кон
средината на јуни 1944 г., со постигнување на компромис во преговорите
на Кајмакчалан помеѓу делегација на 9. дивизија на ЕЛАС, составена од
Ренос Михалеас и Ташос Кондурелис, и Добривое Радосављевиќ-Орце.11
7

Лазар Поплазаров, Комунистичката партија на Македонија и народноослободителната
борба на македонскиот народ од Егејскиот дел на Македонија, Основањето и развојот на
Комунистичката партија на Македонија (Материјали од научниот собир одржан на 1, 2
и 3 ноември 1980), Скопје, 1980, кн. 2, 733.
8
Егејска Македонија во НОБ 1944-1945. Документи за учеството на македонскиот народ
од Егејскиот дел на Македонија во антифашистичката војна 1941-1945 (понатаму Егејска
Македонија во НОБ), Скопје, 1971, док. 112, 127.
9
КПГ и..., док. 68, 187-189.
10
Исто, док. 75, 201.
11
Исто, док. 84, 215.
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Со тој договор, одделените македонски борци се враќале во ЕЛАС, а таму
требало да се формираат одделни македонски партизански единици. На
Првата македонска конференција на КПГ, одржана од 23-25 јуни 1944 г. во
с. Дискио, Катеринско, иако стоела заложбата за продолжување на
политиката за постигнување на грчко „национално единство“, сепак, се
упатувал повик да се зајакне „натамошната заедничка борба со славјанофоните од Македонија...“12
По 26 август 1944 г. кога се одржал Вонредниот проширен пленум
на Обласниот комитет на КПГ за Македонија, на кој било одобрено
прифаќањето на таканаречениот Либански договор, односите меѓу грчките
и македонските комунистички раководители повторно почнале да се
заоструваат, оти било решено да се прекине со регрутација на Македонците од Егејскиот дел и да не се дозволи формирање на нивни покрупни
воени единици.13 Набрзо, македонските партизански единици од составот
во ЕЛАС повторно се одделиле и преминале во Вардарскиот дел на
Македонија.
Наспроти оваа негативна димензија, во периодот на конечното
ослободување од германските окупатори кога на поголемиот дел од Грција
функционирала власт изградена од КПГ-ЕАМ, се настојувало „македонското малцинство“ да ги ужива сите национални права. Во тој период се
отвориле македонски училишта, а уште во октомври 1944 г. во Хрупишта
бил отворен курс за учители на македонски јазик кој го посетувале 30
лица, а бил раководен од Алеко Ивановски. Формирана била комисија за
составување на буквар и читанка која составила буквар на македонски
јазик на костурски дијалект, а врз основа на буквар што се користел во
Вардарскиот дел. Кон крајот на октомври 1944 г. на циклостил, букварот
бил отпечатен во 1. 000 примероци. Се настојувало да се развива и
културно-просветната дејност на македонски јазик, па во селото Д'мбени
бил формиран театар кој ја подготвувал и изведувал драмата „Крвава
свадба“ во целиот костурски реон.14
***
Наспроти, или паралелно со позициите на КПГ, македонските
политички активисти-комунисти и партизански раководители имале свои
ставови за разрешување на македонското национално прашање. Така, иако
раководството на КПГ и ЕАМ настојувало ставовите во однос на
12

Егејска Македонија во НОБ, т. I, док. 131, 162.
Р. Кирјазовски, Демократски и..., 73-74. Решението за прекин на мобилизацијата сред
Македонците било неразбирливо и од аспект на воено-стратегиските потреби на ЕЛАС,
оти, на пример, во реонот на Лерин, според извештај од 10 август 1944 г. секретарот на
обласниот комитет на ЕАМ за Македонија, Н. Константинидис тврдел дека 75% се
Македонци. Г. Даскалов, Участта на Българите..., 566.
14
Исто, 670.; Стојан Киселиновски, Статусот на македонскиот јазик во Македонија (19131987), Скопје, 1988, 74-75.
13
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македонското национално прашање во Егејскиот дел да ги гради само врз
сопствените политички и акциони потреби, тоа не било едноставно,
особено од крајот на 1943 и почетокот на 1944 година, кога во третманот
на прашањето активно се вклучиле претставници на македонското
националноослободително движење од Вардарскиот дел и на
југословенското ослободително движење.
Писмото на Лазо Дамовски-Ошенски од 24 јануари 1944 г., упатено
до Бирото на КПГ за Западна Македонија, пред грчкото ослободително
движење остро го поставило македонското национално прашање и на некој
начин ги формулирало целите и перспективите на борбата на македонскиот народ во Егејскиот дел на Македонија. Во него, Ошенски сосема
јасно предупредил на последиците од продолжување на негативниот однос
на КПГ кон македонското национално прашање и кон Македонија, и дури,
на некој начин, точно предвидел дека во актуелната ситуација во која
контрачетништвото нема перспектива, Македонците од Егејскиот дел ќе се
ориентираат кон своите сонародници од Вардарскиот дел на Македонија.
Тој го формулирал и првото, основно право на македонскиот народправото на самоопределување. Потоа, објаснил дека „по тој пат“ на давање
на право на самоопределување веќе се работи во Југославија и Бугарија од
страна на тамошните ослободителни движења. Затоа до КПГ го поставил
прашањето, дали „Славјаномакедонците што се наоѓаат во грчкиот дел,
Лерин-Костур, каде што мнозинството 65-70 %, го сочинуваат тие, имаат
или немаат право кога веќе здружени со грчкиот народ се борат, по
истерување на германско-бугарските окупатори и врз база на осумте точки
на Атлантската повелба за самоопределување на народите, да посакаат
заедно со другите два дела под Србија и Бугарија, да образуваат своја
славјаномакедонска народна република?!“ Оти, тврди тој, Македонците на
овој простор правеле „економски и географски... една целина“, а не биле
„Грци, туку славјаномакедонска нација, со различни идеали.“ Укажал и
дека КПГ со својот став за „полна рамноправност во условите на народна
република“, т. е. во една демократска повоена Грција, не ги задоволува
стремежите и идеалите на Македонците. Затоа препорачал на КПГ „што
поскоро сериозно да ја проучи сегашната состојба и да даде праведно
решение на славјаномакедонското прашање“. Лазо Дамовски-Ошенски
пред КПГ го поставил она што за неа било најпроблематично:
македонската државност и обединувањето на македонскиот народ. Секако,
тој бил свесен за промените на етнографската карта на Егејскиот дел на
Македонија и за националшовинистичката средина во која дејствувале
грчките комунисти, во писмото објаснил дека „кога зборуваме за
Славјаномакедонија, подразбираме не цела Македонија, која е во
границите на Грција, туку овој дел каде мнозинството од населението го
сочинуваат Славјаномакедонци и кој се поврзува економски и географски
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со другите делови под Србија и Бугарија“.15 Со тоа, настојувал да ги сведе
македонските национални аспирации во Егејскиот дел во некои рамки
прифатливи и за КПГ. Ваквото отворено поставување на најгорливите
отворени прашања за Македонците од Егејскиот дел, за КПГ било и
можност за јасно препознавање на стремежите и барањата на Македонците
и за успешно организирање на сопствените практични антиокупаторски
активности.
Сериозноста на отворањето на македонското национално прашање
пред раководството на грчкото ослободително движење, на крајот на
јануари 1944 г. била дополнително потенцирана со обидот на околиските
комитети на СНОФ за Костурско и Леринско да се спојат и да формираат
единствена организација на Македонците во цела Егејска Македонија. На
состанокот од 28 јануари 1944 г. во село Црновиште, се формулирале и
поставиле на дневен ред стратешките цели на македонското
националноослободително движење и отворено се поставило прашањето за
судбината на Македонците од Егејскиот дел по војната.16
Разидувањата околу решавањето на македонското национално
прашање не било причина основите на политичко-пропагандното дејствување на македонската антиокупаторска борба да биде поставена во насока
на привлекување на македонското население во грчкото ослободително
движење. За таа цел, пишуваниот орган на Околискиот комитет на СНОФ
за Костурско, весникот „Славјано-македонски глас“, од март 1944 г.,
истовремено пишувал за националноослободителните борби од минатото
на Грците и Македонците. Притоа, сосема јасно бил нагласен одделниот
македонски национален идентитет и биле осудени обидите на Бугарија,
Србија и Грција за асимилација на македонскиот народ преку која сакале
„да ги избришат од земјата... Славјаномакедонците како нација“.17 Во овој
идеен концепт, окружната конференција на СНОФ за Костурско, одржан
на 12 и 13 април 1944 г., застанала на ставот дека треба да се работи за „да
развиеме национална свест во народот, цврстина и единство, објаснувајќи
ја посебно револуционерната историја на Илинден и оспособувајќи го
народот да ги продолжи позитивните традиции“. Со „избирањето“ во
„почесното претседателство“ на „Гоце Делчев, Поп Трајков...“, заложбата
за негување на илинденските традиции била и посебно акцентирана. Освен
15

Егејска Македонија во НОБ, т. I, док. 8, 17-19.
Егејска Македонија во антифашистичката војна 1941-1943 година, Скопје, 1987, т. VII,
кн. 2, док. 9, 20. Притоа, меѓу раководителите од Костурско и Леринско дошло до
разидување, односно до немање согласност. Костурските раководители се залагале за
поставување како цел на посебна „Република Егејска Македонија во состав на Грција“ и
тоа како преодна етапа за обединување на цела Македонија. Леринските раководители
сметале дека целта треба да биде поставена врз ставот на КПГ за полна рамноправност на
малцинствата во една демократска Грција. Лилјана Пановска, Теророт во Егејскиот дел на
Македонија 1941-1944, Скопје, 1995, 111.
17
Егејска Македонија..., т. VII, кн. 2, док. 32, 45-48.
16
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тоа, Конференцијата на СНОФ за Костурско како непосредни задачи
поставила и низа други прашања од организационо-технички карактер за
масовизирање на СНОФ, за помош на регуларниот и резервниот ЕЛАС, а
заслужуваат внимание предвидените активности за редовно издавање на
весници и акцијата за објаснување на потребата од отворање на македонски училишта. Конференцијата ја дефинирала „рамноправноста“ на
Македонците од Егејскиот дел на Македонија во рамките на Грција, со
што, фактички, се настојувало да се направи компромис со програмата и
целите на грчкото ослободително движење.18
Согледување на позициите на македонските комунистички
раководители по националното прашање доста прецизно може да се
направи преку извештајот од 15 април 1944 г., на Околискиот комитет на
СНОФ за Костурско, потпишан од Паскал Митревски. Најпрво, во него
децидно биле констатирани „две централни прашања“ за СНОФ и тоа:
„националното единство“ на македонскиот народ и „будењето на неговата
национална свест“. Се објаснува дека СНОФ двете прашања треба да ги
смета за „многу сериозни“, и значајни „затоа што народ без национално
единство и без разбудена национална свест не претставува решавачака и
доследна сила за една тешка народноослободителна борба“. Во извештајот
била опфатена и заедничката борба на македонскиот и грчкиот народ, како
неодминлив елемент на националноослободителната борба, а имало и
осврт врз прашањето за ширење на просветата и културата сред
македонскиот народ од Егејскиот дел.19 Во тој осврт биле констатирани и
напорите на СНОФ на овие два сегменти од политичката активност, но и
пречките кои се правени од грчкото ослободително движење.20
Поаѓајќи од македонски национални позиции оние македонски
борци кои се одделиле од ЕЛАС, напишале „Повик од Македонскиот
леринско-костурски народно-ослободителен фронт“ до македонскиот
народ во Егејскиот дел, со кој се повикувал масовно да влегува „во
редовите на нашата Народно-ослободителна македонска војска, во
македонската леринско-костурска бригада“. Според прогласот, „само
нашата војска може да гарантира: живот, дом, чест и слобода на македонскиот народ“. На крајот се нотира „Да живее Народно-ослободителната
војска на Македонија!; Да живее нашиот голем МАРШАЛ И ВОЈНИК
другарот ТИТО!; Да живее СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА!“21
18

Исто, док. 71, 81-83; док. 72, 83; Л. Пановска, Теророт..., 117.
Веќе се имало започнато со настава од „славјаномакедонската историја“ во „школата за
кадрите на ЕПОН“. Преку неа требало „слушателите да се здобијат со национална свест“,
оти „славјаномакедонската историја треба да стане јасна затоа што, на жалост
мнозинството, Славјаномакедонците не ја познаваат својата историја“. Егејска
Македонија..., т. I, док. 90, 102.
20
Исто, док. 79, 91-94.
21
Големите букви се во оригиналот. Егејска Македонија..., т. I, док. 117, 133-135.
19
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Уште поопширно и подетално македонските национални позиции
на одделените борци и раководители биле нотирани во писмото на Наум
Пејов до Ѓорѓис Ѓанулис, командант на одредот на ЕЛАС „Вич“ од 31 мај
1944 г. Во него опширно се зборувало за правото на македонскиот народ за
самоопределување, за политиката на КПМ и КПЈ кон македонското национално прашање и за погрешната политика на КПГ. Наум Пејов, иако
опширно зборувал за обединувањето на Македонија како природно право
на македонскиот народ, бидејќи, како што вели, тој народ „не е
малцинство, туку нација, затоа што претставува етнолошка, историска и
економска целина“, па оттаму, врз база на „начелото на самоопределување
на народите сигурно е дека дотаму каде што Славјаномакедонците
претставуваат мнозинство, ќе бараат присоединување кон слободна
Македонија“, сепак, нагласувал дека во актуелниот момент македонското
националноослободително движење од Егејскиот дел се бори „ЗА
НАРОДНА ВЛАСТ И ПРАВАТА НА НАРОДИТЕ ЗА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ“ и не го поставува прашањето за границите. (големите букви во
оригиналот-б.м.) Исто така, го изнел ставот дека македонското националноослободително движење од Егејскиот дел ја разбирал и поддржувал
потребата од заедничка борба во рамките на ЕАМ и ЕЛАС, но истакнал
дека таа треба да биде организирана врз рамноправни начела. Затоа,
грчкото движење треба да дозволи да се формира одделна македонска
националноослободителна организација која би се раководела од ЕАМ, и
да се формираат одделни македонски партизански единици со своја
команда кои ќе бидат потчинети директно на ГШ на ЕЛАС.22
По договорот меѓу Добривое Радосављевиќ-Орце и Ренос
Михалеас, се пристапило кон формирање на Леринско-костурски баталјон.
Самиот чин на формирање, симболично бил извршен на македонскиот
национален празник Илинден, а зборувале Ренос Михалеас, Петар Богданов-Кочко и Наум Пејов. Целата прослава поминала во македонски национален дух.23
По одржувањето на Првото заседание на АСНОМ, решавањето на
македонското национално прашање се префрлило, ако може да се каже, во
надлежност повеќе на македонското и југословенското комунистичко
раководство, а помалку врз македонските раководители од Егејскиот дел
на Македонија. Впрочем, по потпишувањето на Договорот во Казерта,
КПГ и ЕАМ повторно влегле во судир со македонското националноослободително движење од Вардарскиот и Егејскиот дел, па македонските
партизански единици од Леринско, Костурско и Воденско преминале во
ФНРЈ и се ставиле под директна команда на ВШ на НОВЈ, односно на ГШ
на НОВ и ПОМ .
22

Исто, док. 116, 130-133.
Наум Пејов, Прилози за односот на раководителите на КПГ по македонското
национално прашање, Скопје, 1953, 41.

23

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

124

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

На крајот, да заклучам, дека правењето компромиси со граѓанските
политички кругови, ја присилувале КПГ да биде особено внимателна по
однос на националното прашање. Едноставно, не било можно да се создаде
„национално единство“ со граѓанските политички сили од земјата и во
бегалство, и истовремено, да се остане и опстане и на афирмација на
посебноста на македонскиот народ во Егејскиот дел. Грѓанските политички сили на Грција еднодушно и безрезервно биле не само против таквата солуција, туку и против физичкиот опстанок на македонскиот народ
во грчката држава. Обвиненијата за тоа дека КПГ има антигрчки карактер
од предвоениот период, стоеле како „дамоклов меч“ врз политиката на
Партијата. Ниту во една крајно револуционерна ситуација, кон крајот на
Втората светска војна, КПГ не смогнала сили за доследно поставување на
националното прашање во Грција воопшто, а уште помалку на македонското национално прашање, што само сведочи за долготрајната исклучително остра националшовинистичка атмосфера во грчкото општество.24
Затоа, може да се констатира дека односот на КПГ и грчкото
ослободително движење во текот на Втората светска војна кон
македонскиот народ и неговиот национален идентитет бил нерешителен и
недоследен. Македонскиот народ бил третиран како одделен национален
идивидуалитет, односно како малцинство на кое му се признавале малцински права, но не му се овозможувало да го декларира и исползува правото
на „самоопределување“ и останатите права што произлегувале од тоа
право, а пред сé, правото на отцепување и обединување со своите сонародници од Вардарскиот и Пиринскиот дел на Македонија. Во секој случај,
врз основа на македонската националноослободителна платформа
формулирана во Вардарскиот дел, македонското националноослободително движење од Егејскиот дел, внесувајќи ги специфичностите
во кои се развивал македонскиот народ и неговата борба, изготвиле свои
македонски национални барања, кои транспарентно им биле презентирани
на раководните органи на грчкото ослободително движење и КПГ.

24

Опширно види: Адамантиос Скордос, Грчко македонското прашање (Граѓанската војна
и политичката историја на Југоисточна Европа 1945-1002), Скопје, 2016, 432.
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РЕЗИМЕ:
Односот на КПГ и грчкото ослободително движење во текот на Втората
светска војна кон македонскиот национален идентитет и кон македонската
антифашистичка борба бил нерешителен, недоследен и ограничувачки.
Македонскиот народ бил третиран како одделен национален идивидуалитет,
односно како малцинство на кое му се признавале малцински права, но не му се
овозможувало да го декларира и исползува правото на самоопределување и
останатите права што произлегувале од тоа право. Врз основа на македонската
националноослободителна платформа формулирана во Вардарскиот дел,
македонското националноослободително движење од Егејскиот дел, внесувајќи
ги специфичностите во кои се развивал македонскиот народ и неговата борба,
изготвиле свои македонски национални барања, кои транспарентно им биле
презентирани на раководните органи на грчкото ослободително движење и КПГ.
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ALEKSANDAR LITOVSKI
Contribution to the treatment of the Macedonian National Question in the
Aegean part of Macedonia during World War II (until ASNOM)
SUMMARY:
The attitude of Kommounistikó Kómma Elládas (KKE) and the Greek
Liberation Movement during World War II towards the macedonian national
identity and the macedonian anti-fascist struggle was indecisive, inconsistent
and restrictive. The Macedonian people were treated as a separate national
individuality, as a minority with recognized minority rights, but without the
opportunity to declare and utilize the right of self-determination and the rest of
the rights that were derived from that right. Based on the macedonian national
liberation platform formulated in Vardar Macedonia, the Macedonian National
Liberation Movement from the Aegean part of Macedonia, entering the
specificities in which the Macedonian people and their struggle developed, made
their macedonian national claims, which were transparently presented to the
managing authorities of the Greek Liberation Movement and KKE.

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

127

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ОВАА СТРАНА Е НАМЕРНО ОСТАВЕНА ПРАЗНА
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