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МОЈИМ ПОГИНУЛИМ И ЖИВИМ РАТНИМ ДРУГОВИМА ИЗ ХЕРОЈСКЕ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРВЕ
НАРОДА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ПОСВЕЋУЈЕМ ОВУ
КЊИГУ, А ПОКОЉЕЊИМА КОЈА ДОЛАЗЕ НЕКА ПОСЛУЖИ КАО АМАНЕТ У НЕГОВАЊУ И РАЗВИЈАЊУ
ТЕКОВИНА
НАШЕ
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ
РЕВОЛУЦИЈЕ
ЗА ДОБРОБИТ И СРЕЋУ ЧОВЕКА И ЗА ПРОЦВАТ
НАШЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ДОМОВИНЕ.
АУТОР

О ПИСЦУ И ВРЕМЕНУ

Писац ове књиге, народни херој Ж и в о ј и н Николић-Брка, својим
личним учешћем и прикупљеним документима, п р у ж а овом књигом
историји народноослободилачког рата драгоцене податке о снази и
значају операција партизанских јединица у југоисточној Србији. Своје
учешће у оружаном устанку од 1941. Николић-Брка почиње од десетара, преко команданта одреда, бригаде, дивизије и завршава као
заменик команданта корпуса ЈНА. Данас је генерал-мајор у пензији.
Његова блистава каријера храброг ратника и способног команданта
истовремено је одраз и распламсавања народног устанка од Ниша,
Пирота, Лесковца, Врања, Куманова до Скопља.
Када је главнина партизанских јединица с Врховним штабом
прешла из Србије у Босну и ослобађала нове области од окупатора
и његових четничких и усташких помагача преносећи буктињу народноослободилачке борбе за слободу, братство и јединство свих југословенских народа, борба у југоисточној Србији и Македонији добила
је посебан и политички и стратешки значај. Истина о руководећој
улози Комунистичке партије Југославије на челу с другом Титом као
организатором, руководиоцем и врховним командантом свих партизанских снага пробијала се у свет споро и тешко, ометана и непријатељском и, ма како парадоксално звучало, савезничком акцијом.
Черчил је слао мисије у штаб Д р а ж е Михаиловића и Лондон се дуго
трудио да увери свет да се једино Михаиловићева војска бори против
окупатора, док су у то време у Западној Србији хитлеровци, дражиновци и остали окупаторови савезници вршили незапамћен терор
над српским народом. С друге стране и Стаљин шаље поруке Титу
да призна војно руководство у борби против окупатора Д р а ж и Михаиловићу, а доцније и да одобри повратак краља-емигранта у земљу.
И тако нам савезници долише уље на ватру управо у време, кад је
заплашен и терором ојађен народ Западне Србије највише страдао.
Зато је борба у југоисточној Србији, нарочито око комуникације Београд—Ниш—Атина, добила посебан з н а ч а ј за одржавање континуитета народноослободилачког рата у Србији. Окупатор т е ж и да те снаге
ликвидира и осигура главну комуникацију и 1942. доводи I бугарски
окупациони корпус, који уз садејство Пећанчевих четника, љоти-

ћеваца и недићеваца настоји да уништи партизанске снаге у југоисточној Србији и угуши устанак. Упркос појачањима која је окупатор доводио и тешким борбама које су партизани имали, растао је
и број и искуство наших снага. Наши одреди 1943. стварају ослобођене територије око Прокупља, Црне Траве, Лужнице, Лесковца, Врања и Куманова. Одреди партизанских снага постају бригаде, дивизије.
Следећа, 1944. година је веома значајна јер се и поред појачаног
притиска непријатеља, формира 5 дивизија које морално, политички
и војнички стварају повољну ситуацију за ослобођење Србије присаједињујући се главнини Југословенске народне армије и њеном незадрживом походу за уништење непријатеља и ослобођење Југославије.
О томе говори Ж и в о ј и н Николић-Брка својим темпераментним и
убедљивим језиком активног учесника прилогу у крви југоисточне
Србије борби осталих народа Социјалистичке Федеративне Југославије,* дајући истовремено свој пуни допринос историјској науци.
23. XI 78. Београд
ПАВЛЕ САВИЋ

Председник САНУ

ПРЕДГОВОР

После дугогодишњег упорног рада, трагања по архивама, Ж и в о јин Николић-Брка успео је да заврши своје животно дело: Народноослободилачка борба југоисточне Србије 1941—1945.
Књига Ж и в о ј и н а Николића-Брке попуњава велику празнину у
историји наше револуције. Уверен сам да ће ово дело преживети
вагу историје и служити будућим генерацијама као богато штиво,
као светао пример како се српски народ у овом крају, под руководством Комунистичке партије Југославије, борио у најстрашнијим
условима и како је остварио немогуће.
Положај југоисточне Србије сам по себи наметао је посебне
услове развоја народноослободилачке борбе. Југоисточна Србија налази се на н а ј в а ж н и ј е м раскршћу овог дела Балкана, на комуникацијама које воде за Средоземно море, као и за Азију, Блиски исток
и Африку. То је допринело да су Берлин и Софија у југоисточној
Србији створили две окупационе зоне, односно да су југоисточну
Србију поделили на две окупационе зоне. Један део припао је немачкој окупационој зони (Ниш, Крушевац, Прокупље, Лесковац), а
бугарској окупационој зони (Пирот, Бабушница, Сурдулица, Владичин
Хан, Врање, Трговиште, Бујановац, Прешево). Осим тога, трећа окупациона зона, Италије, на Косову својом демаркационом линијом
која се п р у ж а л а од Бинач Мораве старом српско-турском границом
до Копаоника отежавала је маневар и ширење народноослободилачке
борбе у том делу Југославије. Уз то, антагонизми који су стварани
између бугарског и српског народа такође су отежавали размах,
маневар и ширење народноослободилачке борбе на ширем простору.
Из саме књиге Николића види се да је југоисточна Србија била у
врло тешком п о л о ж а ј у за развој и одржање народноослободилачког*
покрета у том делу Југославије. Управо ти услови говоре, што је у
књизи и изнето, о специфичности развоја НОБ-а у том делу, што
књизи даје посебне карактеристике.
Као у Долењској и Нотрањској у Словенији, Лици, Кордуну,
Босанској Крајини, Банији, Хрватском приморју, Горском Котару и
Далмацији, партизанска п у ш к а чула се и у југоисточној Србији читаво време рата. Ту није било осека револуције, него се непоштедна

борба водила и дању и ноћу од првог дана окупације па све до коначног ослобођења. Услед великих провала у Београду, руководиоци
устанка у овом к р а ј у често су били без икаквих директних веза, а
само вести „Слободне Југославије" доносиле су им гласове о борби у
другим крајевима земље. После Прве офанзиве, у дубоку јесен 1941.
године, и масовних покоља у Крагујевцу, Краљеву, Шапцу и другим
деловима западне Србије, главнина партизанских снага морала се
повући у Босну, где је ускоро затим створена и Прва пролетерска
бригада. Херојски отпор Ваљевског, Мачванског и других одреда у
западној Србији трајали су само до марта 1942. године. И та епопеја
наше револуције први пут је недавно описана у знаменитом историјском делу Дојчила Митровића, коме се сада п р и д р у ж у ј е и ова књига
Живојина Николића-Брке о епопеји југоисточне Србије.
Ж и в о ј и н Николић-Брка рељефно описује да је после повлачења
Врховног штаба и главних снага партизанских одреда из Србије,
почетком 1942. године, у југоисточној Србији било седам партизанских
одреда са преко 5.000 бораца и слободним територијама Лесковца,
Топлице, Бабичке горе и Заплања, и то на самом раскршћу Ниша.
Ови одреди угрожавали су саобраћајно н а ј в а ж н и ј е комуникације на
Балкану; сличну улогу вршили су и словеначки партизани у западним деловима наше домовине, нападајући н а ј в а ж н и ј е комуникације
између Немачке и Италије.
Снаге партизанских одреда и слободне територије југоисточне
Србије представљале су за окупатора почетком 1942. године проблем
који га је доводио у тешку дилему. Недовољност снага за ликвидацију партизанских одреда, с једне стране, а с друге стране неопходност враћања јединица на Источни фронт и за ликвидацију партизанских одреда у источној Босни, принудили су га да т р а ж и помоћ
од свог савезника Бугарске. Бугарска, на захтев Немачке, упућује у
југоисточну Србију први окупациони корпус од три дивизије почетком јануара 1942. године. Фебруара месеца почиње операција
„чишћења", како аутор назива другу офанзиву у Србији за ликвидацију партизанских одреда и слободне територије у југоисточној Србији. Операција „чишћења" коју су изводиле бугарске окупационе
снаге заједно с недићевцима, љотићевцима и четницима Косте Пећанца, трајала је од средине фебруара све до јуна 1942. године. Овај
период аутор назива „прва ф а з а кризе народноослободилачког покрета у југоисточној Србији". У том периоду настрадали су неки
одреди уз велике губитке партијског кадра, али нису ликвидирани
партизански одреди, а и НОП као такав.
С обзиром на важност Србије и комуникација на тој територији,
окупатор тежи да по сваку цену ликвидира партизанске одреде у
југоисточној Србији и спречи устанак у Србији 1942. године. У вези
с тим предузима офанзиве Аћимовићеве (министар унутрашњих послова Недића) које аутор назива „друга ф а з а кризе народноослободилачког покрета у југоисточној Србији". Иако су у овим офанзивама, пропраћеним одмаздама страдали неки партизански одреди,
ипак НОП није ликвидиран, јер су очувани Јастребачки одред и
Расински одред, а у том периоду обновљени Бабички и Лесковачки.
Из оваквог развоја ситуације, који је рељефно приказан у књизи

Николића, види се да је окупатор у 1942. години усредсредио огромне
снаге бугарског окупационог корпуса, недићевске снаге, љотићевске,
а у новембарској офанзиви 1942. и немачке снаге, за ликвидацију
НОП-а у овом делу и онемогућавање развоја НОР-а у Србији у
1943. години, што му није пошло за руком. Очување одр да је од
изванредне и стратегијске важности за НОП у Србији, па и у Југосливији. У том периоду је преко Бабичког одреда и Покрајинског
комитета у Нишу ПК Македоније успоставио везу са ПК Србије, а
преко овога са ЦК Југославије, односно с врховним руководством
НОП-а Југославије, што је овоме омогућило утицај на развој НОБ-а
у том делу Југославије.
Прекретница у развоју партизанских одреда и НОБ-а у југоисточној Србији крајем 1942. и почетком 1943. године — јачањем
Јастребачког, Расинског, Јабланичко-пасјачког, Лесковачког и Бабичког одреда — довело је до стварања услова да се у 1943. години води
успешна борба за Србију између НОП-а Југославије и контрареволуционарног покрета Д р а ж е Михаиловића, као и до тога да се окупатору онемогући да српско ратиште буде база за одбрану Балкана.
У периоду битке за Србију крајем 1943. и почетком 1944. године,
окупатор јача своје напоре да уништи народноослободилачки покрет
и његове снаге у Србији. Само бугарски окупатори организовали су
против слободне територије на десној обали Ј у ж н е Мораве, од Козјака до Пирота, три офанзиве уз ангажовање огромних снага до
40.000 војника. Партизани овог к р а ј а су све ове офанзиве и нападе
одбили, тако да су у огромној мери олакшали продор оперативне
групе Врховног штаба у Србији у лето 1944. године. У југоисточној
Србији ф о р м и р а н о ј е осам дивизија и њиховим деловањем у најкритичнијем периоду за немачког окупатора на Балкану прекинута је
главна комуникација, у Грделичкој Клисури, и тиме спречено повлачење групе „Е" из Грчке, у јачини од 350.000 војника, на север ка
Београду. Немачка група армије „Е" морала се повлачити комуникацијама на западу. То је огроман допринос бораца југоисточне Србије у борби за брже и ефикасније ослобођење Југославије.
И још једна моја оцена овог класичног дела из пера Ж и в о ј и н а
Николића-Брке. У оним н а ј т е ж и м данима народноослободилачке борбе, када смо под притиском знатно надмоћнијег непријатеља морали
да напустимо Србију, за нас, партизане из Србије, у пролетерским
јединицама које су се бориле широм Југославије, није било срећнијих
тренутака него када је „Слободна Југославија" доносила вести о
упорним борбама партизана на Јастребцу, у Црној Трави, у Топлици
и Јабланици, као и другим деловима југоисточне Србије.
Ј о ш једном хвала Ж и в о ј и н у Николићу-Брки због његове упорности и великог труда и што је историју нашег рата и револуције
обогатио овим класичним делом, велике научне вредности, које представља значајно достигнуће наше историографије.
Б е о г р а д , 31. о к т о б а р 1978.

Академик

ВЛАДИМИР ДЕДИЈЕР

I

Д Е О

АПРИЛСКИ РАТ, ПРИПРЕМЕ КПЈ ЗА НОБ И ДЕЈСТВА
ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 1941. ГОДИНЕ

ЈУГОИСТОЧНА СРБИЈА У АПРИЛСКОМ РАТУ 1941. ГОДИНЕ

Улазак Хитлерових јединица у Бугарску 1. марта 1941. године
представљао је непосредну опасност по Југославију, 1 без обзира на
то што Хитлер у том периоду није имао у плану да је оружаном
акцијом потчини. Сукоб с Југославијом у том моменту био би више
штетан но користан по немачке освајачке планове. Зато је другим
средствима, па и притисцима (потписивање Тројног пакта), тежио
да је стави под свој утицај без оружане интервенције. Улазак немачких снага у Бугарску, а исто тако, и покоравање Грчке у предвиђеном нападу, довело би Југославију у сферу немачких војних ослонаца за напад на СССР. 2 Хитлерове планове у вези с Југославијом
разбили су народи ове земље 27. марта 1941. године и тиме пореметили његов поход на СССР. 3 Он одлучује да предузме напад на
Југославију.
Стратегијска замисао Хитлера у плану напада на Југославију
била је да дејством јачих снага на нишком и криворечком правцу
пресече територију Југославије и онемогући одступницу југословенској војсци за Грчку. 4 Основна концепција Хитлеровог плана напада
показује да су оперативни правци долином Ј у ж н е Мораве и Вардара у ствари правци од стратегијског значаја на Балкану.
Иако му је било јасно — после окупације Чехословачке и великих успеха Хитлера на Западу 1940. године, као и због његових
пријатељских односа с Бугарском — да долази опасност по Југо1
Историја на Б-клгарската комунисгическа партија, Софија 1973, стр. 441
(даље: Историла БКП). У Историји БКП објашњава се овако улазак немачке
армије у Бугарску: „Исти дан (1. марта 1941.) хитлеровска војска која се налазила у Румунији, прешла је Дунав, стационирала се у Бугарској, која је постала база фашистичке Немачке за поробљавање балканских држава".
' Зборник НОП и револуције Србије, Београд 1972, чланак В. Кљаковића,
„Србија и Македонија у немачко-бугарским односима 1940—1941", стр. 455—492,
даље: В. Кљаковић н. рад.
5
Зборник докумената и података о народно-ослободилачком рату Југословенских народа, том II, кн>. 2, док. бр. 470, стр. 466. 7 (у даљем тексту: 36.
НОР).
4
Б. Кризман: НгПетоу рос1ић^а1 25 ргоИ^и Јидоз1а^Гје, 2а8гећ, 1953, (даље:
Б. Кризман н. д.).

славију, Генералштаб Југославије није извршио одговарајуће припреме за одбрану земље. „Ратни план Р-41", који је модификован и
ступио на снагу тек 25. II 1941. године, није обезбеђивао успешну
одбрану на одлучујућим правцима који воде из Бугарске 5 .
Слабости око ооганизације одбране земље огледају се и у томе,
што у периоду немачког напада многе јединице V армије у Нишу
нису стигле на концентрацијску просторију 6 , па чак нису благовремено заузеле ни своје одбрамбене положаје, као што је случај с
Топличком и Дринском дивизијом на нишком правцу. 7
Под таквим околностима су јединице V армије поседале своје
положаје за одбрану земље од Бесне Кобиле до Голупца. 8 Н а ј в а ж нији правац ове армије — нишки правац од Цариброда (сада Димитровград), бранила је Топличка дивизија с једним пуком на ш п а ј ским положајима у рејону Беле Паланке. Десно од ње на територији
Лужнице постављена је Дринска дивизија, која је била мобилисана
још децембра 1940. године у рејону Шапца. Власински одред затварао
је власински и босилеградски правац. Друга коњичка дивизија Врховне команде као ојачање V армије требало је да буде у рејону
Ниша на тежишту одбране армије, а у рејону Лесковца налазио се
и 113. артиљеријски пук, такође из резерве Врховне команде.
На фронту V армије од Калне па на север до Голупца налазиле
су се Тимочка и Крајинска дивизија и Калнски одред.
За одбрану на криворечком, брегалничком и струмичком правцу
биле су Моравска, Брегалничка и Шумадијска дивизија, као и Струмички одред — трупе 3. армијске области, из састава 3. група армија.
Ибарска дивизија је била резерва 3. групе армије у рејону Скопје—
Качаник за дејство према истоку — бугарском фронту, и југу према
Албанији.
У таквим условима затекао је јединице V армије и 3. армијске
области напад немачке 12. армије из Бугарске 6. априла 1941. године.
Снаге 12. немачке армије, које су се налазиле у Бугарској ради напада на Грчку, имале су задатак да обезбеде својим продором у
долину Ј у ж н е Мораве и Вардара пресецање правца повлачења југословенској војсци на југ и спајање с грчком војском. 9 За извршење
овог задатка формиране су две групе за напад. На нишком правцу
предвиђена је I оклопна група (14. корпус), а 40. моторизовани корпус
на криворечком и брегалничком ка Скопју.
Напад 12. немачке армије из Бугарске отпочео је у 5 ћ 20' 40 моторизованим корпусом (9. оклопна, 73. пешадијска, моторизована 55
„Адолф Хитлер" дивизија) и 2. оклопном дивизијом из 18. корпуса,
уз јаку подршку авијације. У исто време је почео на три правца:
5
0$1о1>о(И1абк1 га1 пагоАа Јидо$1агГје 1941—1945. кпј. I (друго издање)
Вео^гасЗ стр. 23 (даље: Ослободилачки рат). М. Зеленика, Обострани ратни и
операцијски планови у рату Југославије, априла 1941, „Војно дело", бр. 5 Београд 1950, (даље: М. Зеленика, н. ч.).
' В. Терзић, Југославија у априлском рату 1941, Титоград 1963, стр. 110
(даље: В. Терзић н. д.).
7
В. Терзић н. д., стр. 113.
8
ОзЊђосШабкГ та1, књ. I, стр. 23.
' Исто.

криворечком, брегалничком и струмичком. На правцу Крива Паланка—Куманово нападала је 9. оклопна дивизија, а с њом моторизована
85 „Адолф Хитлер" дивизија. Ове снаге су већ 7. априла избиле у
рејон Скопја у вардарску долину. Одмах сутрадан 9. оклопна дивизија продужила је према Косову и истог дана заузела Качаник, а
9. априла Урошевац и Призрен. У истом периоду неки њени делови
заузели су Тетово и Гостивар 10 .
Избијањем немачких снага на Вардар и сламањем слабог отпора
трупа 3. армијске области спречено је повлачење југословенске војске на југ. То је команданту 12. армије омогућило да пренесе т е ж и ште напада на нишки правац, што он и чини 8. априла 1941. године 11
Једанаестом оклопном дивизијом напада снаге V армије у рејону
Цариброда (сада Димитровграда). Наносећи Топличкој дивизији осетне губитке, 11. оклопна дивизија непријатеља успела је да продре
у рејон Пирота и истог дана настави према Нишу. Брзим продором
Нишавском долином, немачке снаге су набациле главнину Топличке
дивизије (1. и 16. пук) у рејон Лужнице—Свође. У последњим часовима 8. априла 11. оклопна дивизија заузела је Ниш и сутрадан,
9. IV, постављајући бочно обезбеђење у рејону Дољевца, продужила
напредовање према северу долином Мораве, тако да је већ 11. IV
заузела Лапово и Крагујевац.
У другом ешалону I оклопне групе биле су 5. оклопна и 60. моторизована дивизија 1 2 , које су ангажоване из рејона Ниша, и то
5. оклопна 10. априла на правцу Ниш—Прокупље—Куршумлија—
Приштина. Ова дивизија по избијању на Косово своЈа дејства скреће
на југ и, са снагама 9. оклопне дивизије из састава 40. моторизованог
корпуса, затвара џеп око главних снага V армије и већег дела
снага 3. армијске области у рејону Лесковац—Сурдулица—Владичин
Хан и Врање—Бујановац и Прешево.
Брзим продором немачких снага на криворечком и нишком
правцу и пресецањем долине Ј у ж н е Мораве и Вардара, главне снаге
V. и III. армије нашле су се опкољене. Непријатељ, оријентисан на
дубоке продоре у унутрашњост Југославије, успео је да дробљењем
југословенске војске доведе у безизлазан положај велике и јаке снаге
V. и III. армије.
На правцима: Дечани Кладенац—Власотинце, Трн—Власина—
Сурдулица и Босилеград—Врање немачке јединице нису нападале.
Без обзира на овакво понашање Немаца јединице Дринске дивизије
и Власинског одреда, остављене без везе с вишим штабовима, напустиле су своје положаје и неорганизовано се повлачиле преко Ј у ж н е
Мораве. Према неким подацима пешад. пукови 3, 12, 16, 63, 65 и 66
а даље су још у рејону својих положаја почели да бацају наоружање
и да се као јединице распадају. 1 3 Од снага Дринске, Топличке и
10

Исто, стр. 25—27; А — VII, фонд НА, кут. 1а, док. 1/1а (даље: А — VII.
кут. фас. док.) и исти архив, Микрофилм, Вашингтон, ролна 312, филм 444,
снимак 8026777) (даље: А, VII, НОВ—Н—Т).
11
051ођо<И1аскг га1, књ. I, стр. 27
11
Исто, стр. 27; В. Терзић, н. д., стр. 306.
13
АртИзкг га1 1916, ВИИ, Београд 1969. књ. I, стр. 170.

2. коњичке дивизије један део је успео да се пребади у долину З а падне Мораве. Југоисточну Србију су 15. априла опколиле немачке
снаге, 14 и то када се 60. моторизована дивизија у рејону Косовске
Митровице спојила са 5. оклопном дивизијом и деловима 9. оклопне
из моторизованог корпуса.
Брзом слому V армије допринело је слабо руковођење и командовање јединицама, а поготову када је Штаб Армије прешао из Ниша
у Врњачку Бању. 1 5 Овакво командовање омогућило је дивизијама
12. немачке армије да без великих напора заробе огроман број војника и старешина југословенске војске у створеним џеповима у долини Ј у ж н е Мораве. 16 Југоисточна Србија је са 18. априлом била сва
окупирана.
По извршеној окупацији Југославије у Југоисточној Србији била
је распоређена 294. пешадијска дивизија немачке армије. Ова дивизија је крајем маја 1941. године замењена посадном дивизијом 717,
чији је штаб био у Нишу. 17 Поред штаба 717. дивизије, у Нишу је
одмах по окупацији формирана и Фелдкоманда бр. 809. с Крајскомандом у Лесковцу и орсткомандама у Лебану, Власотинцу и Прокупљу. Поред Фелдкоманде у Нишу је био и батаљон Ландесшицен
(11епс1е88сћи1;сеп).18
Двадесет другог априла 1941. године на окупираној територији
Србије, поред тога што је постојао војни заповедник, формирана је
и војно-управна команда, која је већ 27. априла 1941. године поставила комесарску владу Милана Аћимовића. 19 Ова квислиншка влада
почела је обнову полицијског и жандармеријског апарата као и рада
општинских управа, среских начелстава, а рад Моравске бановине у
Нишу почео је одмах по окупацији Ј у ж н е Србије. 20
Одлуком Хитлера о подели Југославије, југоисточна Србија се
нашла у две окупационе зоне; 21 у немачкој: Ниш, Лесковац и Прокупље, а у Бугарској: Пирот, Цариброд, Бабушница, Босилеград,
Владичин Хан, Сурдулица, Прешево, Бујановац, Трговиште, Врање
и неки делови лесковачког округа.
14
А-УП УТ, кут. 44, ф. 2, дсж. бр. 4/36; В. Терзић н. д. — скица — ток операција, 6—17. априла 1941.
15
Ј. Мушић, Организациони недостаци бивше југос.говенске војске, „Војно
дело" бр. 1, 1953. година (даље: Ј. Мушић н. ч.).
•« А — VII, НОВ—Н—Т—922, 444 (802—868, 1—2; 450) 8035—151. (Према
овим извештајима заробљено је око 90.000 војника и старешина V и III армије
Југословенске војске).
17
36. НОР, т. ХП/1, док. бр. 4, 45 и 46 (штаб 717. дивизије био је у Нишкој
Бањи с једним батаљоном 737. пука; 737. пук Прокупље, 719, пук Косовска
Митровица с деловима у Краљеву, Крагујевцу и Крушевцу).
18
36. НОР, т. ХП/1, док. бр. 45 и 56 (920. батаљон у Нишу с једним делом
у Лесковцу од 4. X 1941).
" Ј. Марјановић, Устанак и НОП у Србији 1941, Београд 1963, стр. 37
(даље: Ј. Марјановић н. д.).
20
Д. Живковић, Д. Дејановић, М. Миловановић и Др. Стаменковић: Ниш
у вихору ослободилачког рата, Нови Сад 1969, стр. 103 (даље: Ниш у вихору).
11
36. НОР, т. 11/2, док. бр. 14 (II део — прилог); Исти ХП/1 док. бр. 1, 11,
15, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 35.

УЧЕШЋЕ БУГАРСКЕ НА СТРАНИ НЕМАЧКЕ У НАПАДУ НА ЈУГОСЛАВИЈУ
АПРИЛА 1941. ГОДИНЕ

Неуспешан поход И т а л и ј е на Грчку присилио је Хитлера да
донесу одлуку о интервенцији Немачке у том походу. 22 Ова одлука
била је у духу стратегијског плана Хитлера у вези с планираним
нападом на СССР. У оквиру таквог плана Б а л к а н је постао крајем
1940. године средиште в а ж н и х политичких догађаја који су доминирали Европом.
С обзиром на росположење у Југославији према Немачкој Хитлер
није могао рачунати да преко Југославије нападне Грчку, те је своју
акцију усмерио према Бугарској. За његове планове услови у њој у
многоме су били повољнији него у Југославији, јер је од фебруара
1940. године на чело бугарске владе доведен изразити германофил
професор Богдан Филов. 23 У вези с тим већ 17. и 18. XI 1940. године
у Берлину је боравио цар Борис. 24 Хитлер је на састанцима с Борисом
захтевао да Бугарска што пре приступи Тројном пакту, па чак и
да учествује у нападу на Грчку. Увиђајући колико је Бугарска важна
за Немачку, Борис прилази тактици „суздржљивости, опрезности па
и резервисаности", како би натерао Хитлера да скупље плати „формално придобијање Бугарске за ствар Осовине". Понавља се понашање Бугарске из 1915. године. 25 Опет је дошла у положај да, користећи свој стратегијски п о л о ж а ј на Балкану, преко уцена и других маневара „ко да више", оствари своје територијалне захтеве
„Санстефанску Бугарску", па можда и више. Разумљиво је да у
таквим околностима Хитлер није успео да приволи Бориса на брзо
потписивање Тројног пакта.
Влада СССР-а оценила је з н а ч а ј Бугарске у плановима продора
Хитлера на Исток, према Турској, па је њен министар за спољне
послове Вјачеслав Молотов, скоро истовремено када је Борис боравио
у Немачкој, предложио бугарском амбасадору територијалне промене
у корист Бугарске — ако не дозволи улазак немачких снага — у
Бугарску и да потпише пакт о узајамној помоћи и пријатељству са
СССР-ом. Осим овога, за реализацију савеза, влада СССР-а је упутила у Бугарску заменика министра спољних послова Аркадија Собољева.2® Предлози СССР-а да ће Бугарској бити обезбеђено остварење територијалне претензије „мирним путем" помогли су Борису
да још више „уцењује" Хитлера, пошто су предлози СССР-а саопштени немачкој влади. 27 Овакво понашање владе СССР-а говори да
она у суштини прихвата ставове царистичке владе из 1878. године
о „Санстефанској Бугарској", тј. не прихвата самоопредељење српског и македонског народа, које су они Илинденским устанком, односно у ранијим, па и у I светском рату потврдили.
а
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И британска влада је јануара месеца 1941. године т р а ж и л а да
Бугарска задржи неутралитет, па ће „њени оправдани захтеви на
мировној конференцији бити узети у обзир". 28 И овај предлог је
учврстио Бориса и Филова да продуже своју политику „уцене", пошто је Бугарска играла врло в а ж н у улогу на Балкану. Влада Филова, као и раније владе из I светског рата, ж е л и да по цену великих
несрећа за балканске народе оствари своје „националне идеале".
Према неким подацима узетим из бугарских извора, једина велика сила, која је оштром опоменом упозоравала бугарску владу у
вези с предстојећим уласком немачких јединица у Бугарску, јесте
америчка влада. Представник Рузвелта пуковник Вилијам Донован
изјавио је Филову (21. јануара 1941) у Софији „да ће САД ући у рат
на страни Британије и ратоваће заједно све док не покоре Хитлеров
Рајх. 2 9
Сви ови предлози и упозорења били су излишни јер је Бугарска
очекивала остварење својих територијалних претензија углавном од
Хитлерове Немачке. Одлука о дефинитивном приступању Бугарске
Тројном пакту и прихватање уласка немачких снага у Бугарску донесена је (20. I 1941) на састанку цара Бориса с његовим најближим
сарадницима: Филовим, Иваном Поповим, генералом Даскаловим и
Габровским — „четворком" како је називана у Бугарској. 3 0 Тридесет
првог јануара влада Бугарске је донела решење о и з д р ж а в а њ у немачке војске у Бугарској, и зато већ 1. II 1941. предвидела 500 милиона лева као прву траншу новца за ту сврху. У вези с овим је
2. II потписан и протокол између представника бугарског и немачког
генералштаба. 31 Према договору начелника обавештајног одељења
Бугарске армије и др Делиуса, војног аташеа Хитлера у Бугарској,
немачке снаге преобучене у бугарске униформе имале су да раније
поседну железничке чворове, пругу Марица — Перник, бензинска
складишта у Софији, Варни и Русе и друга (24 н а ј в а ж н и ј а објекта
у Бугарској). Ово поседање извршиле су снаге „Бранденбург" дивизије у току две ноћи, од 20. II до 22. II. Сви договори око уласка
немачких снага били су само разрада споразума између цара Бориса
и адмирала Канариса, начелника АБВЕР-а, на састанку у Софији
одржаном крајем јануара 1941. године. 32
Тројни пакт Бугарска је формално потписала 1. марта 1941. године и то је била јавна манифестација. 3 3 Истог дана су оклопне јединице Немачке почеле да улазе у Бугарску. Комунистичка партија
Бугарске је својим прогласом, издатим 6. марта, осудила овај поступак као „један ф а т а л а н корак". 3 4 Такође је и влада Совјетског Са88
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веза 3. марта протестовала код бугарске владе због уласка немачких
јединица у Бугарску и то оценила као „увлачење Бугарске у рат". 35
Протест владе СССР-а изазвао је дубок утисак у Србији, а нарочито
у југоисточној Србији, јер се тиме показало да СССР-у не одговара
политика Бугарске. Подозрење које је српски народ имао према Б у гарској још више је појачано уласком немачких снага.
Раскидање пакта о „вечитом пријатељству" с Југославијом, који
је потписан 1937. године, 36 приступање „Тројном пакту" као и одобрење за улазак немачких снага у Бугарску ради напада на Грчку и
евентуално на друге балканске земље, још једном су потврдили да
бугарска влада не поштује никакве уговоре, занемарујући морал у
односима међу земљама и народима.
Улазак немачких снага у Бугарску Филов је оценио као велики
успех своје владе у остварењу територијалних претензија. 3 7 Зато је
потписивање Тројног пакта од југословенске владе 25. марта 1941.
године и објављивање садржине ноте наишло у Бугарској на врло
неповољан одјек. 3 8 С друге, пак, стране пуч у Београду 27. марта
1941. изазвао је у Бугарској праву сензацију. Првог априла пред
официрским домом у Софији приређене су манифестације за бугарску Македонију. 3 9 Српски народ југоисточне Србије обраћао је у овим
условима посебну п а ж њ у на понашање југословенске владе. Колебљив став владе није могао да спречи трагедију која се наднела с
Истока.
Догађаји у Југославији ишли су у прилог остварењу бугарских
претензија, пошто је она поред Грчке постала супротна страна
Хитлеру у овом рату. Бугарска влада и у овом случају т е ж и да
оствари своје циљеве са што мање ризика. Она је немачкој војсци
ставила на располагање своју територију за напад на Грчку и Југославију, али не ж е л и да узме активног учешћа у нападу на ове
земље, због евентуалног реаговања Турске. Овакав став бугарске
владе неки садашњи бугарски историчари овако оцењују: ,,У циљу
да не би изазвала Турску да испуни своје савезничке обавезе према
Грчкој и Југославији, предвиђене у случају рата с Бугарском, бугарска војска није узела учешћа у борбеним дејствима против Југославије и Грчке". 40 У ствари препуштање територије Хитлеру за напад, активно је учешће у рату противу Југославије и Грчке. Осим
тога, њена армија и сви објекти у Бугарској који су стајали Немцима
на располагању сами по себи значе учешће у рату.
Пантелеј Штеров у својој књизи тако и оцењује улогу Бугарске
у нападу на Југославију и Грчку: „Одмах по потписивању пакта у
Бугарску су у ш л е немачке јединице. Ускоро после тога, користећи
" Спољна политика Совјетског Савеза, Москва 1946, том IV, стр. 544. В.
Кљаковић, н. р., стр. 490; Историх БКП, стр. 441; Н. Горненски, н.д., стр. 34.
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из Софије).
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бугарску територију као плаццарм, предузета је агресија на Грчку
и Ј у г о с л а в и ј у . . . Због туђих интереса, земља је увучена у орбиту
агресивног рата који је водила хитлеровска Немачка". 4 1
После уласка немачких снага у Југославију влада Бугарске је
с нестрпљењем тежила да оствари своје територијалне тежње.
Претензијама Бугарске у Македонији сметали су захтеви Итал и ј е за неким територијама у овом рејону. То је Хитлера довело у
деликатан положај. Цар Борис је на своје т р а ж е њ е 18. априла 1941.
ишао код Хитлера ради територијалних захтева, па је том приликом
и добио обећање за Пирот и Врање. 42 Истог дана, 18. IV 1941, Хитлер
је одобрио улазак бугарских јединица у југоисточну Србију и Македонију. 4 3 По овом одобрењу бугарске јединице у ш л е су у неке делове Југославије 19. IV 1941. године.
Интересантно је констатовати да БРП(к) није овом приликом осудила улазак бугарске армије у југоисточну Србију и Македонију,
као што је то урадила приликом уласка немачких снага у Бугарску.
Т а ј догађај овако се коментарише у књизи „Историја Б К П " .
„У априлу 1941. године немачка војска окупирала је Југославију
и Грчку. Влада Хитлера П Р Е Д Л О Ж И Л А ЈЕ Ф А Ш И С Т И Ч К О Ј ВЛАСТИ У БУГАРСКОЈ ДА УПУТИ ВОЈСКУ У МАКЕДОНИЈУ И ТРАК И Ј У (подвукао Ж. Н.). Ово је омогућило фашистима и другим великобугарским шовинистима да затрубе да је „уз помоћ Хитлера"
Бугарска остварила своје „националне идеале" . . . Ово је отежавало
активност партије за уједињење свих демократских снага против
хитлеровских грабљиваца и фашистичке владе, која је практично
ликвидирала националну независност Бугарске, Партија је објашњавала народу да је једино правилан пут за праведно и трајно решење
спорних питања на Балкану, пут договора и сарадње међу балканским народима". 44
Улазак бугарских јединица као окупатора на територију Југославије приказује се у напред наведеном цитату, као да је извршен
на захтев Хитлера, а не по унапред смишљеној акцији Борисове
владе. Овакво тврђење показује да ЦК Б К П и данас сматра да је
прикључење територија Југославије Бугарској оправдан акт, али се
не слаже да се то чини ратом него мирним путем.
По Филову улазак бугарских јединица је дошао као последица
спољне политике Бугарске у остваривању „националних идеала" коју
је Хитлер својим одобрењем помогао, 45 а не на захтев Хитлера, од41
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носно на молбу Немачке, да бугарске јединице окупирају део Југославије.
Улазак бугарски>: јединица у Југославију, по одобрењу Хитлера,
како смо већ рекли, отпочео је 19. IV 1941. године. 46 Поседање је
вршено на основи „Смерница" издатих 12. априла 1941. године о подели Југославије 4 7 и договора у Бечу 21. и 22. априла између Рибентропа ( Ј о а с М т УОП ШћепЂгор) и Ћана (Са1еаго С1апо).48 Према
овом одобрењу: 1. брза (коњичка) дивизија је до 24. априла посела
Врање и околину 49 сем Бујановца и Прешева, 50 док су Пирот с околином поселе јединице 1. софијске дивизије. 5 1
Демаркациона линија, између територије дате Бугарској и немачке окупационе зоне у Србији, и после Бечког договора дуго није
била коначна. Дефинитивна демаркациона линија је прецизирана
9. јуна 1941. године. 52 Она се протезала линијом: Стара планина (Светониколски пролаз) — триг. 1602, 32 кш северно од Пирота, 2 кш
западно од села Калне (Бугарској), село Осмаково, (3 кт северно пресеца реку Нишаву 10 кт од Пирота, село Понор (Бугарској), Шливовички врх, село Крњино Доње (Бугарској) реком Лужницом, Б а бушница (Бугарској), реком Љуберађом, главни део села ЈБуберађа
(Србији), село Свође (Србији), реком Власином до села Дејан где прелази на леву обалу, село Рамни дел, Лопушња, Виле Коло, махала
Бојшина (Бугарској), Грделица (Србији), Граовачки гребен, планина
Влаина к. 1.1270 (10 кт северно од Врања), Китка (к. 1154), Св. И л и ј а
(к. 1270), Муховачка река, Биничка Морава, Штрпце, Стари Качаник
и даље на југ према Охриду.
Демаркациону линију од Пирота па све до Качаника посело је
5 граничних батаљона бугарске окупационе војске, 53 са седиштем
штабова у: Пироту, Јабуковику, Владичином Хану, Бујановцу и Ж е гри на Косову.
Пиротски и врањски крај, с делом власотиначког и гњиланског
среза, одмах су по уласку бугарских окупационих трупа укључени у
„Бугарску царевину", организовану у срезове (околије), у састав
Скопске и Софијске области. 54 Приликом постављања административног апарата бугарска влада се руководила јединим циљем — асимилирати српско становништво на поседнутој и присвојеној пиротско-врањској територији. Руководећи се искуствима из I светског рата,
4
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стр. 33.
и
36. НОР, т. Х11/1, док. бр. 35, 49, 53 и 102.
и
А—VII, НДХ, кут. 89, ф. 7, док. бр. 8.
54
М. Стојиљковић, Политика бугарских власти на анектираним деловима
југоисточне Србије 1941—1944. године; НОР и револуција у Србији 1941—1945,
стр. 499—503 (даље: М. Стојиљковић, н.рад); Архив на Институтот за национална историја, Скопје, фонд Бугарска окупација бр. 3136 (даље: А. И. Н. И.).
47

она је сав апарат Југославије с ових територија протерала и довела
свој из Бугарске, имајући при томе посебне критеријуме. 5 5 Пуковник
Протогеров је из окупираног Ниша у свом и з в е ш т а ј у 1917. год. штабу
армије у Ћустендилу писао: „Да би постали господари власти и да
би умирили ову област, нужно је потребно, прво све државне и
општинске службенике-мештане отпустити и заменити бугарским". 56
Приликом окупације, бугарска влада је имала у виду, поред предлога Протогерова и предлог — план бугаризације генерал-пуковника
Нересова, команданта окупаторске војне инспекције Моравске области у Нишу из 1918. године. У том Нересовљевом детаљном, прецизном и обимном плану бугаризације стоји и ово:
„Да би се могла бугаризовати Моравска област, треба претходно
уништити све што је српско, а онда на рушевинама србизма изградити бугаризам". 57
Бугарска окупаторска власт, противно свим међунарадним конвенцијама, на територији Врања и Пирота предузима мере које се
слободно могу назвати геноцидом. Одмах је заведен, као општи и
искључиви, бугарски језик. 5 8 Предвиђене су строге мере за употребу
„страних речи". Промењена су сва имена људи, односно побугарена,
промењени су називи улица, фирми и др. Забрањено је ношење
шајкаче, као српског народног обележја.
Одлуком Собрања у Софији донетом новембра 1941. год. српском
ж и в љ у је било постављено да се изјасни за бугарску националност
или, у противном, мора да напусти територију окупирану — присаједињену Бугарској, 5 9 остављајући сву своју непокретну и покретну
имовину. Ова мера окупатора и став према службеницима Југославије учинили су да је маса српског народа протерана из врањско-пиротског краја. Колике је размере узеле та мера бугарског окупатора, види се и по томе што је др Турнер, управни командант из Београда, био присиљен да интервенише код команданта бугарске армије
и да захтева од немачких снага да поседну демаркациону линију
према Бугарској ради спречавања протеривања српског народа из
овог дела. 60
Бугарски окупатор је протерао сву интелигенцију српског народа
с ове територије, закључно с учитељима, и тиме мислио да ће л а к ш е
да спроведе бугаризацију српског народа. Затварањем српских школа,
" М. Стојиљковић, н. рад, стр. 499—503 (Сваки од постављених службеника
почев од општинског полицајца, кмета—председника општине—учитеља па све
навише мора да буде проверен те да спроводи бугаризацију српског народа на
окупираној територији).
М. Перовић, Топлички устанак 1917, Београд 1962, стр. 153 (даље: М.
Перовић, Топлички устанак).
57
Исто, стр. 300.
58
М. Стојиљковић, н.рад, стр. 499—503; 36. НОР, том. 1/2, док. бр. 7; А. И.
Н. И. Б. док. бр. 5157 за 1941.
59
36. НОР, т. 1/2 док. бр. 7 (Проглас ОК КПЈ Лесковац од јула 1941).
А—VII Б. Кут. 4, ф. 1, док. бр. 1 и Кут. 3, ф. 6 док. бр. 5 и 6; А—VII, Мф.
„Билећа, ролна 14, снимак 148 (Депеша Драже Михајловића Избегличкој влади
Југославије од 28. X 1942.).
60
36. НОР, т. ХП/1, док. 6р. 64 и 80; Исти т. 1/2, док, бр. 7 и 1/4, док.
бр. 80.

уништењем свих књига на српском језику и отварањем бугарских
школа окупатор је желео да у кратком периоду ликвидира „све што
је српско", односно да уништи „србизам" и успостави „бугаризам",
како је то предложио још генерала Нересов. Наравно да су бугарске
школе и учитељи и други просветни чиновници сматрани н а ј в а ж н и јим инструментом бугаризације омладине и деце на окупираним територијама. Град Врање, донекле и Пирот нанео је н а ј т е ж и ударац
овој мери окупатора 61 тиме што није упућивао децу у гимназију за
све време окупације.
Детаљан план бугаризације српског народа није мимоишао ни
цркву. Протеравши све српске свештенике с окупиране територије,
окупатор доводи своје попове из Бугарске, који ће, користећи религију, вршити бугаризацију српског народа. Придошли бугарски попови су остварење плана бугаризације покушали путем богослужења
и других акција. Једини успех им је био у томе што су у књиге рођених уписивали новорођенчадима бугарска имена. 62
Н а ј в а ж н и ј и ослонац окупаторског система на окупираној пиротско-врањској територији биле су општинске власти. У местима бивших општина углавном су постављене бугарске општинске власти од
самих Бугара, бираних по критеријумима министра Габровског. Колико је окупатор тежио тоталном успеху у асимилацији српског народа, види се и по томе што је и у нека већа села за кметске намеснике доводио Бугаре (кмет — то је председник општине). Постављ а ј у ћ и у селима десетаре (на сваких десет кућа), окупатор је створио
јаку мрежу власти преко које ће тежити да економски пљачка српски
народ а да уједно обезбеди контролу над животом народа. 63 Иако је
бугарски окупатор на овој територији предузео све за обезбеђење својих циљева, учешћа народа у НОБ-у доказаће да су ове мере биле
узалудне и да нису могле да спрече развој отпора окупатору од
самог почетка окупације.
СТАЊЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ КПЈ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОИСТОЧНЕ
СРБИЈЕ ПОСЛЕ АПРИЛСКОГ РАТА

Предвиђајући развој догађаја, ЦК К П Ј је одмах после 27. марта
1941. године упутио директиву партијским организацијама о јављању
комуниста у јединице југословенске војске, да као добровољци подстичу борбеност у одбрани земље. 64 Многобројни су примери јавног
иступања чланова К П Ј код штабова југословенске војске са захтевом о одласку у војску. Сви они који су се налазили већ мобилисани
у редовима јединица н а ј а к т и в н и ј и су били у захтевима за давање
отпора нападачу у априлском рату. Овакав став комуниста подигао
је њихов углед код војника.
в1
Д. Кулић, Бугарска окупација 1941—1944, књ. прва, Ниш 1970, стр. 59 и
75 (даље: Д. Кулић, Бугарска окупација).
2
" Исто, стр. 75—76; Књиге рођених на територији Пирота и Врања, мај
1941 — август 1944).
83
Д. Кулић, Бугарска окупација, стр. 59—60.
м
Архив Председништва ЦК СКЈ Одељење за архив и документацију
(даље: А—ЦК СКЈ). Проглас ЦК КПЈ од 30. марта 1941. године).

По окупацији Југославије, почетком маја 1941. године, ЦК К П Ј
је организовао саветовање у Загребу у вези с новонасталом ситуацијом у земљи. На овом саветовању били су сви представници покрајинских комитета КПЈ, сем из Македоније и Далмације. 6 5 Основна
одлука на овом саветовању, које је названо „мајско саветовање", била
је припрема за оружану борбу против окупатора. У вези са тим дати
су и задаци чланству К П Ј за прикупљање баченог оружја, одеће и
обуће бивше југословенске војске, формирање борбених група, обучавање у руковању о р у ж ј е м и организовање санитетских курсева и
др. Одлучено је да се код свих ПК и ОК К П Ј формирају војни комитети (комисије) који ће руководити војним припремама. Осим тога,
одлучено је да чланови ЦК К П Ј и ПК пођу на терен и помогну нижим
руководствима у извршењу постављених задатака око припрема за
оружану борбу.
Партијска организација округа лесковачког, која је обухватала и
врањски округ, у последњој деценији, а поготову од 1937. до 1940. године, средила је своје редове, организацијски и борбено се учврстила,
кроз штрајкове, уздигла. Пролетерско језгро које је издржало „Обзнану" и шестојануарску диктатуру, израсло је у О к р у ж н и комитет
К П Ј 1940. године. 66 Партија у Лесковцу не само што се организационо
учврстила, иако је тек 1938. (јесен) добила помоћ од ПК Србије, 67
него је својом активношћу обезбедила безрезервну подршку радничке
класе у граду, а што се и потврдило на јавним изборима 1938. године, 68 као и у организовању штрајкова 1937, 1938, 1939. и 1940. године. 69 То је одиграло одлучујућу улогу у афирмацији КПЈ, што ће
у НОБ-у бити пресудно.
Према неким подацима на територији ОК Лесковца било је око
90 чланова Партије и преко 200 скојеваца. 7 0
Осим Лесковца, у коме је деловала јака организација К П Ј , Власотинце је и у овом периоду добило врло в а ж н у улогу, будући да је
" Пролетвр бр. 3—4—5 Београд 1968, стр. 777—785; ОзГоћоМабкГ та{, књ.
I, стр. 42—43; 36. НОР, т. Н / 2 док. бр. 1.
" На окружној партијској конференцији одржаној новембра 1940. г. изабран је ОК КПЈ за Лесковац у саставу: Коста Стаменковић, секретар, чланови:
Васа Смајевић, Станимир Вељковић, Мара Ђорђевић, Миодраг Хаџи-Јованчић
и Ружа Сандић („Лесковачки зборник" бр. III за 1963. г. стр. 16); Према књизи
Д. Кулића, Коста, (монографија о Кости Стаменковићу), Ниш 1973, стр. 223,
састав ОК Лесковца после партијске конференције изгледа овако: Коста Стаменковић, секретар, Васа Смајевић, Влада Ђорђевић, Тома Костић, Риста Антуновић, Миодраг Хаџи-Јованчић и Ружа Сандић. У овом ОК нема Маре Ђорђевић и Станимира Вељковића. Исти овај састав наводи се и у књизи М.
Перовића, Лесковац у рату и револуцији, Београд 1968, стр. 37. Према овоме
прихватљивије је састав наведен у књизи Коста и Лесковац у рату и револуцији (даље: Д. Кулић, Коста, а М. Перовић, Лесковац у рату).
67
Д. Кулић, Коста, стр. 132 (Овде Кулић наводи да се организација КПЈ
у Лесковцу организационо повезала тек 1938. године са ПК преко Моме Марковића. Према сећању Крсте Попиводе, изнето аутору маја 1978, он се по задатку
ЦК КПЈ на слепо повезао с Костом Стаменковићем још 1937. године, када је
на проучавању директива и партијског материјала учествовало око 40 чланова
КПЈ и симпатизера).
•8 Д. Кулић, Коста, стр. 169—206.
70
Архив Србије, фонд Покрајинског Комитета КПЈ Србије док. бр. 122
(даље: А. С. ПКС бр.).

један већи део овог среза припао окупационој зони Бугарске. Партијску ћелију у Власотинцу окупација је затекла само са 5 чланова. 71
Она је у овим приликама морала да извршава улогу СК, па јој је
зато ОК Лесковца поклањао посебну пажњу, јер је одласком многих
учитеља из планинских села (Стојадина Обрадовића, Бранка Павловића и других), преко којих је раније развијала активност, доспела
у посебне тешкоће. Секретар Новица Илић је, по задатку ОК Лесковца, формирао партијске ћелије 25. јула 1941. у Црној Трави преко
демаркационе линије. 7 2
Маја 1941. године у селу Козилу партијску ћелију формирао је
Синиша Јанић. 7 3
Од формирања ОК постигнути су значајни успеси у самом Врању. Тамо је крајем 1940. формиран МК, на чијој је територији после
окупације земље било око 30 чланова К П Ј и 20 кандидата (у Врању)
а у селима око 15 чланова и 10 кандидата. 74 Интензиван рад МК, уз
помоћ ОК Лесковца, створио је јака упоришта у Бујановцу, Врањској Бањи, Владичином Хану, Сурдулици, а, исто тако, и у селима
Бунушевцу, Балиновцу, Содерцу, Ратају, Б у ш т р а њ у и др.
МК Врања није посвећивао п а ж њ у само партијској организацији
него и раду и развоју СКОЈ-а. Формиран је и МК СКОЈ-а, који је
упорним радом окупио преко 150 омладинаца. 75
Није никакво чудо што је оваква организација К П Ј могла с великим успехом да се прилагоди новим условима рада — окупацији.
За МК Врања посебне напоре представљала је демаркациона линија,
али је и та препрека успешно савладана и обезбеђена чврста веза
преко Грделице (Станојко Вукић члан КПЈ) и преко села Горње
Власе (студент технике Светислав Стојановић-Бизон). Ова веза обезбеђивала је да су сви материјали ОК, ПК, као и ЦК К П Ј долазили
релативно на време.
Потребно је нагласити да је постојање ћелија К П Ј у Прешеву
и Биљачи још 1941. године имало в а ж н у улогу у развоју НОБ-а, а
нарочито у одржање одреда у 1942. и 1943. године. 76
71
Секретар ћелије Синиша Јанић, чланови: Божидар Црнатовић, Милорад
Динић, Ђорђе Младеновић и Миодраг-Мија Миленковић, касније је ову организацију-ћелију водио Новица Илић члан КПЈ и ОК СКОЈ-а Лесковца (Лесковачки зборнмк бр. III, 1963, стр. 17); М. Перовић, Лесковац у рату, стр.
86 и 97).
7г
Партијску ћелију у Црној Трави сачињавали су: Велимир Миленковић,
секретар, Раде Ивић, Раде Стојановић-Вузија, Јован Цветковић и Драгољуб
Симоновић, чланови. Тако се борила Црна Трава, Црна Трава 1973, стр. 38
(даље: Црна Трава).
75
У ћелији села Козила били су: Божил Дојчиновић, секретар, Добривоје
Станојевић, Драгомир Дојчиновић и Сава Стаменковић (по сећању Драгомира
Николића-Аце, Саве Стаменковића, Добривоја Станојевића и аутора).
74
Чланови МК Врања били су: Сима Погачаревић, секретар, Душан Марић,
Драгутин Накић и Стојадин Младеновић (Врањски гласник бр. VII, 1971, стр.
137; Архив Србије, Мемоарска грађа Лесковачког округа, док. бр. 45, даље
А.С. М'ОК. Лесковац или АС. М'ОК Врање).
75
Врањски гласник бр. VII, 1971, стр. 149—152.
76
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Нема тачних података о постојању партијских ћелија К П Ј у
Јабланичком срезу (Лебане) у наведеном периоду. У неким публикацијама се наводи да су постојале, али се не наводи ни број нити имена
чланова КПЈ. Према Глишићу у селима Лесковца и Лебана постојале
су ћелије у Вучју, Бувцу, Новој Тополи и Тулару. 7 7
Из извештаја Б у х е Василија, датог 24. VII 1941. године, види се
да је на територији Лесковачког ОК било 90 чланова КПЈ, 7 8 а само
у врањском к р а ј у 45. То је био мали број укључених у организацију К П Ј с обзиром на популарност Партије у редовима радничке
класе и утицаја који је она имала, што ће се манифестовати у процесу развоја НОБ-а у овом рејону.
Партијска организација у Нишу дочекала је окупацију у тежим
условима. Окружни комитет, који је изабран крајем 1940. године, у
децембарској провали исте године похапшен је и остао на Ади
Циганлији до априла 1941. године. 79 Одсуство ОК Ниша у неколико
пресудних месеци имало је негативне последице за рад и развој К П Ј
на једном од н а ј в а ж н и ј и х балканских раскршћа, утолико више ш т о ј е
овај ОК обухватао три административна округа (нишки-Ниш, нишавски-Пирот и Топлички-Прокупље). Ова ситуација погоршана је и
тиме што ПК Србије чланове ОК Ниша после изласка из затвора није
прихватио као руководство, него је крајем маја одредио ново, у коме
су: 80 Сретен Младеновић-Мика, секретар — члан ОК Крагујевца, а
чланови: Александар Симић из Београда, кога је Сретен довео са
собом по одобрењу ПК, и Александар Стојановић-Шпанац, члан ранијег ОК Ниша, а Александар Пекић члан К П Ј из Крагујевца био је
на раду у ОК као руководилац СКОЈ-а.
Наравно да је ово ново руководство, не познајући организацију
и чланове КПЈ, имало великих тешкоћа око укључивања као партијског руководећег органа, што се такође негативно одражавало на рад
у врло важном периоду припрема К П Ј за оружану борбу. 81
Партијска организација у Нишу бројала је тада око 33 члана. У
срезовима нишког округа било је још партијских ћелија: у Сокобањи,
Алексинцу, Сврљигу, Прокупљу и Куршумлији. У Б е л о ј Паланци
чланови К П Ј нису били повезани. У овим срезовима било је око 45
чланова К П Ј — тако да је у организацијама под нишким ОК било
око 7882 чланова.
Необјашњив је феномен Пирота с околином. Н у ж н о га је истражити. Пирот са срезом је 1920. године изабрао комунистичку општину у граду Пироту и у селу Велико Боњинце. Осим тога изабрао
је народног посланика на комунистичкој листи пиротског среза, а
77
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срез л у ж н и ч к и је обезбедио Комунистичкој партији друго место по
добијеним гласовима. Сада, после 20 година, на овој територији није
било ни једног члана К П Ј 8 3 сем актива СКОЈ-а у пиротској учитељској школи. 84
Колико је несређен рад до 1940. а касније одсуство ОК Ниша
било штетно, најбоље говори податак о случају Момчила Ђорђевића
(Николића Столског). Он је као синдикалист дрводељских радника у
Београду хапшен и протеран у Пирот 1938. године а да није постао
члан К П Ј . Његов рад по доласку у Пирот, а нарочито по окупацији,
допринео је окупљању великог броја радничке и друге омладине у
активе НОП-а. 85 Постао је скојевац тек септембра 1941. и члан К П Ј
априла 1944. године, 86 а з а х в а љ у ј у ћ и његовом раду и раду осталих
прогресивних омладинаца Пирот с околином је, и ако у оваквим организационим условима, узео активног учешћа у НОБ-у. 8 7
Средином маја 1941. године у Београд прелази Политбиро
ЦК КПЈ. Тада уз његову помоћ настаје врло интензиван рад ПК Србије. 88 Многи чланови Г1К и инструктори су у току маја обилазили
Србију и п р у ж а л и помоћ ОК и извештавали о ситуацији. Оваква помоћ имала је великог утицаја на сређивање и активирање организација К П Ј и њене припреме за оружану борбу. Рекло би се, према
подацима којима се располаже, да је ова помоћ изостала за југоисточну Србију (ОК Ниша и Лесковца). Та помоћ долази тек у другој
половини јуна месеца, доласком члана ПК Србије Василија Бухе. 8 9
Б у х а је са собом повео и Лепосаву Стаменковић-Ленку, познатог
и врло активног партијског радника из Београда, а исто тако, и члана
ПК СКОЈ-а Миодрага-Драгог Стаменковића. 9 0 Драги је пошао као
привремена помоћ у сређивању скојевске организације у овом рејону.
Одмах по свом доласку, Б у х а је у Нишу извршио реорганизацију
ОК Ниша, увођењем у ОК Конрада Ж и л н и к а и Разуменке Петровић-Зуме. 9 1 Овим је очигледно појачан ОК и обезбеђена ефикаснија
помоћ нижим организацијама К П Ј у припреми НОБ-а.
После Ниша Василије Б у х а долази у ОК Лесковца, где након
неколико дана организује окружно партијско саветовање у селу
Братмиловцу у кући члана ОК Томе Костића. 92 Саветовање је одр83
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ж а н о 22. VI 1941, на дан напада Хитлерове Немачке на СССР. О овом
саветовању постоје врло штури подаци и ако је до скоро било више
живих учесника. Вероватно су на њему дате негативне оцене о раду
ОК 9 3 јер се више никада није састао у дотадашњем саставу, односно
података о томе нема.
Ова тврдња заснива се на томе што су после саветовања, сазнавши за напад Хитлера а обавештени од једног жандарма о припремама за хапшење комуниста, 94 сви компромитовани чланови ОК преш л и у дубоку илегалност. Према томе помоћ ПК ОК Ниша и Лесковца дошла је средином јуна 1941.
ПРЕНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОТПОЧИЊАЊУ НОБ-а И ПРВЕ АКЦИЈЕ
ПРОТИВ ОКУПАТОРА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

Нападом Хитлерове Немачке на СССР оцена карактера рата је
измењена — постао је народноослободилачки рат. На страни антифашистичких снага нашла се и прва земља социјализма, а то је био
позив на одлучан наступ противу фашистичких поробљивача свим
прогресивним снагама поробљене Европе.
Комунистичка партија Југославије дочекала је овај дан спремна,
како у организационом погледу што се тиче саме Партије, тако и у
припремама за оружани отпор окупатору. Таква активност ЦК П К Ј
је и омогућила Политбироу ЦК К П Ј да истог дана, 22. VI 1941, одржи
састанак и донесе одлуку, од историјског значаја, о отпочињању оруж а н е борбе против окупатора. У прогласу који је ЦК К П Ј дао истог
дана, а који је одштампан 23. VI 1941, поред осталог стоји: „ . . . Дошао је онај н а ј т е ж и час који смо ми у нашој борби и предвидели.
Ми смо знали шта припремају фашистички злочинци противу СССР-а
и читавог радног човечанства . . . навестише нам рат до истребљења.
Ми ту борбу прихватамо јер смо је очекивали и ми смо се за њу и
спремали . . . У тој борби неће бити пардона злочиначким фашистичким вођама и њиховим верним слугама". 95
Покрајински комитет К П Ј за Србију одржао је 23. јуна 1941.
састанак поводом напада Немачке на СССР и одлуке Политбироа
ЦК К П Ј о организовању оружане борбе и припреми устанка против
окупатора. На овом састанку донета је одлука да се на терену прод у ж и с формирањем борбених група 96 и отпочне с мањим акцијама —
диверзијама на окупаторске објекте, као и да се почне прикупљање
о р у ж ј а и набавка санитетског материјала. ПК Србије је такође донео
одлуку о упућивању позива српском народу на оружану борбу против окупатора. У прогласу ПК Србије издатом после 5. јула 1941. године 97 поред осталог стоји: „ . . . Куцнуо је час када српски слободољубиви народ, који је столећима гледао у великом руском народу
заштитника своје националне независности, треба да се дигне на ноге
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и да одлучно постави питање свога ослобођења испод ропства крвожедних окупатора. Српски народ и овога пута мора оживети своје
светле традиције б о р б е н е . . . Управо ради се о борби на живот и
смрт, од чијег исхода зависи не само судбина СССР-а већ и судбина
и слобода читавог српског народа, свих поробљених народа Југославије. За српски народ се поставља питање: бити или не б и т и . . .
Српски народе не оклевај. Сада и само сада куцнуо је час да учинимо к р а ј пљачки и насиљу окупатора . . . Чекати — значи играти
се својом судбином, будућношћу народном . . . "
На овом састанку ПК Србије је поред осталог донео одлуку да
на терен код ОК К П Ј упути своје чланове и инструкторе ради брзог
преношења одлука ЦК К П Ј и ПК Србије о организовању оружане
борбе против окупатора. 9 8 За преношење одлуке у ОК Ниша и Лесковца одређен је Мома Марковић, а за ОК Крушевца Мирко Томић.
Мирко Томић је 25. VI 1941. године на састанку ОК Крушевца, на
коме су били: 99 Десимир Јововић (секретар), Недељко Караичић,
Бранко Перишић-Баџа, Ж и к а Радованић, Вукашин Ђорђевић-Дева и
Радмила Обрадовић- Гојка (чланови), пренео одлуке ЦК К П Ј и ПК
Србије. После одлуке Политбироа ЦК К П Ј о устанку 4. јула 1941. и
формирању партизанских одреда, Мирко Томић је 11. јула поставио
ОК Крушевца задатак да до 22. ј у л а формира партизански одред на
својој територији.
Мома Марковић, који је вероватно 25. јуна 1941. стигао у Алексинац, није лично могао да пренесе задатке и одлуку ЦК К П Ј и ПК
члану ПК Василију Бухи, због хапшења која су у то време вршена
у Нишу, него је то учинио преко секретара К П Ј из Алексинца, а он
је продужио за ОК Зајечара. 1 0 0
Немачки окупатор је знао да су комунисти Југославије највећи
непријатељи ф а ш и з м а и окупације и да стога представљају за окупациону власт највећу опасност, поготову што већ врше озбиљне припреме за устанак. Зато се окупатор с квислиншком владом Милана
Аћимовића још раније припремио за хватање истакнутих комуниста
и шпанских бораца ради онемогућавања њиховог деловања и организације отпора. На дан напада на СССР доктор Турнер, начелник
управног штаба наредио је, у име окупационог заповедника Србије
Милану Аћимовићу хапшење комуниста у Србији. 101
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вароши: Ниш, Крагујевац, Ужице, Чачак и руднике Ртањ, Трепча
и Бор".
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чињеним преко специјалних изасланика из Београда. У Ниш и Лесковац је упутио чувеног агента Ику Параноса. Ика Паранос, који
је у Ниш дошао у току 23. јуна, извршио је с Мирком Ж и в а н о в и ћем, шефом Управе полиције, све припреме за хапшење комуниста и
шпанских бораца у Нишу. 102 Немачки органи уз помоћ полицијских
агената, жандарма и полицајаца, отпочели су хапшења ноћу између
23. и 24. јуна 1941. У Нишу је те ноћи и у току дана 24. VI похапшено преко 73 грађанина; од тога је било 16 чланова К П Ј и СКОЈ-а,
међу којима и члан ОК Ниша Александар Стојановић-Шпанац. 1 0 3
Ова хапшења, која су нанела партијској организацији тешке
губитке, последица су неопрезности и слабог реаговања ОК Ниша и
чланова К П Ј после напада Хитлерове Немачке на СССР. Сам напад
на СССР био је довољан сигнал за склањање од окупаторских и
квислиншких власти. Многи комунисти, међу њима и чланови ОК
Ниша обавештени о хапшењу у току 24. јуна напустили су Ниш и
склонили се код чланова К П Ј и СКОЈ-а у околним селима и градовима. 1М
Раније смо навели да је Василије Б у х а као члан ПК на дан
напада Немачке на СССР био у Лесковцу на саветовању ОК КПЈ.
Тог истог дана увече Б у х а и остали чланови ОК и учесници саветовања били су обавештени да полиција припрема хапшење комуниста. То обавештење је Б у х и и ОК Лесковцу омогућило да предузму
све како би се склонили познати чланови К П Ј и СКОЈ-а. 1 0 5 Према
изјави Александра Јовановића, тада члана ОК Лесковца, Коста Стаменковић је остао у Лесковцу и по одлуци Б у х е живео изоловано од
рада Партије. С њим је одржавао везу једино Јовановић и о томе
обавештавао Буху. Стаменковић је остао у Лесковцу од 22. VI до
к р а ј а августа 1941. Влада Ђорђевић и Благоје Николић склонили су
се по селима у непосредној близини Лесковца, а Бошко Крстић и
Станимир Вељковић у Пустој реци. Други чланови К П Ј и СКОЈ-а
склањали су се по свом нахођењу. То је допринело да је успешно
избегнуто хапшење великог броја чланова које је полиција имала
на списку а за којима је касније издала потерницу. 106
И у Лесковцу су извршена хапшења. Према некима то је било
ноћу 22/23. јуна, што се не може прихватити јер је наређење Аћимовићу упућено 22. јуна 1941, а он је преко специјалних изасланика
могао предузети хапшење тек 23. јуна, како је то у Н и ш у урађено.
Осим тога хапшења у Лесковцу 23. јуна компромитовала би припреме
за хапшења у Нишу. Према томе хапшења су синхронизована у
Лесковцу и Нишу и извршена 23/24. јуна 1941. У Лесковцу је ухапшено 25 грађана међу којима један члан Партије — Чедомир Шун105

Ииш у вихору, стр. 127.
Исто, стр. 126—131.
Исто, стр. 131.
105
Политика, 25. V — 9. VI 1961, н. ч. Д. Стаменковића. Према изјави
Александра Јовановића, Коста Стаменковић је остао у Лесковцу све до августа
по одлуци В. Бухе и живео изоловано од рада и руковођења Партијом у
НОБ-у. А. Јовановић је као члан ОК КПЈ Лесковца једини био задужен за
везу са њим. (Изјава дата аутору маја 1977, у Београду).
108
Архив Музеја Лесковца, Фонд НОБ. бр. 1200 (Потерница окупатора за
истакнутим комунистима), и М. Перовић, Лесковац у рату, стр. 105—106.
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дрић, и ранији чланови К П Ј Драган Томић и Костадин Недељковић
Чече, као и симпатизер радничког покрета др Милан Димитријевић. 1 0 7
Као што се види партијска организација у Лесковцу није претрпела губитке и остала је спремна за извршење задатака које доноси оружана борба против окупатора.
Василије Б у х а је, да би обавестио ОК Ниша о хапшењу комуниста, упутио Драгог Стаменковића у Ниш, али тек 24. јуна ујутро,
када су хапшења већ била извршена. 1 0 8
Будући да је посреди била врло озбиљна ситуација, Василије
Буха и Драги Стаменковић одлучују да оду у Београд ради упознавања с најновијим одлукама ЦК К П Ј и ПК Србије у вези с нападом
Немачке на СССР. По пријему одлуке и директива ПК је поново
захтевао да се Василије Б у х а врати у југоисточну Србију ради организовања борбених група, 109 продужења сакупљања оружја, набавке
санитеског материјала и мобилизације чланова К П Ј за борбу. Приликом боравка у Београду Б у х а је упознат с организацијом курирске
везе између њега (ОК Ниша и Лесковца) и ПК, која је одиграла
огромну улогу у току читавог рата, а поготову после непријатељске
офанзиве.
Овом приликом Б у х а вероватно није добио наређење за формирање партизанских одреда, јер о томе још није била донета одлука
у ЦК К П Ј . Политбиро ЦК К П Ј донео је одлуку о формирању Главног штаба Народноослободилачких партизанских одреда Југославије
27. јуна 1941. године, 110 што значи и ПО, као борбених јединица
НОП-а.
Главни штаб НОПО Србије организован је тек 4. јула 1941. године. У њега су ушли: Сретен Ж у ј о в и ћ , као командант, Филип К љ а јић, Бранко Крсмановић, Никола Груловић и Родољуб Чолаковић. 111
Ускоро после формирања Главни штаб је изашао на терен Шумадије
(8. јула 1941. године). 112 Према изјави Сретена Ж у ј о в и ћ а формирање
ПО у Шумадији и западној Србији отпочело је пре него што је
ЦК К П Ј донео одлуку о устанку. Тако је Филип К љ а ј и ћ током боравка на терену Шумадије, по договору у ПК Србије, формирао
Космајско-посавски одред између 1. и 2. јула 1941. године. 113 Сем
овог, по изласку на терен, чланови Главног штаба су обилазили
одреде у Шумадији и западној Србији ради непосредног руковођења
ПО и формирања нових одреда. То је имало одлучујући значај. 1 1 4
ПК Србије је после одлуке о формирању одреда (27. јун 1941) одређивао састав штабова партизанских одреда. 115 И ОК су формирали
107

36. НОР, т. 1/2, док. бр. 7; Лесковачки зборник бр. VI, 1966, стр. 57—63.
В. Глшнић, н. д„ стр. 39.
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В. Глишић, н. д., стр. 46.
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Р. Чолаковић, Записи из ослободилачког рата, књ. I, Београд 1956.
стр. 28.
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А. Виторовић, Ценгрална Србија у НОБ, Београд 1967, стр. 58; АС. Сећања Сретена Жујовића бр. 36/13018, стр. 193—197.
114
Р. Чолаковић, н. д. књ. I. стр. 21—40.
115
А. С. Сећање Сретена Жујовића, бр. 36/13018.
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одреде и постављали штабове само до изласка Главног штаба НОПО
за Србију на терен, а после тога је овај штаб постављао руководеће
војно-политичке кадрове у одредима уз делегирање неког из ОК као
партијског руководиоца.11®
Ситуација на терену ОК Ниша и Лесковца у периоду бављења
Б у х е у Београду била је тешка, особито у Нишу. По повратку у Ниш
и Лесковац, Б у х а је у духу добивених директива предузео све како
би партијску организацију оријентисао на оружану борбу. Нема података да ли је он одржао састанке са ОК или је сам пренео директиве.
Б у х а је по доласку у Лесковац послао на разне стране чланове
ОК. Тако је Косту Стаменковића сменио и изоловао од рада у ОК
и на припреми НОБ-а, 117 Станимира Вељковића-Зелета и Васу Смајевића упутио је у ОК Ниша, 118 Б о ш к а Крстића, дотадашњег руководиоца војне комисије ОК Лесковца, упутио је у Врање за секретара
МК Врања, 119 Владу Ђорђевића и Тому Костића ангажовао је као
чланове К П Ј у селима око Лесковца, 120 Благоја Николића упутио је
у рејон Ниша, 121 Симу Погачаревића, секретара МК Врања, довео
је у Лесковац за секретара ОК. 122 У ОК Лесковца у ш л а је Лепосава
Стаменковић-Ленка задужена за технику и за везе са ПК које су
постале једна од врло в а ж н и х обавеза за руковођење НОП-ом. 123
За руковођење партијском организацијом (ОК) у Лесковцу остао
је само Сима Погачаревић, кога ће Б у х а сменити септембра 1941.
године. 124
Руковођење је практично преузео на себе Василије Буха, одричући се помоћи ранијих искусних чланова ОК, што се види из његових писама ПК Србије за месеце јул, август и септембар 1941. године. 125
11« Исто.
Не може се никако прихватити објашњење Драгог Стаменковића да је
Буха Косту Стаменковића хтео да „као радничког трибуна" сачува за послератни период. Др В. Глишић у својој књизи на страни 40 и 41 на основу ове
изјаве Стаменковића тврди да је то Буха урадио без одобрења и знања ПК.
То се такође не може прпхватити да се један секретар ОК, а поред тога најпопуларнији револуционар, елеминише из учешћа рада и руковођења КПЈ на
дизање оружаног устанка, без знања руководећих форума КПЈ. Ово утолико
пре што је Буха на самом почетку НОБ-а изнео своје негативно мишљење о
кадровима у Лесковцу, чак их је назвао и непријатељима, наводећи „ви знате
какве кадрове овамо има". То потврђује да је он то урадио с одобрењем ПК.
(АС. ПКС бр. 122).
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Ниш у вихору, стр. 133—136.
М. Перовић, Лвсковац у рату, стр. 103.
120
Лесковачки зборник бр. 6, 1966, стр. 11.
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М. Перовић, Лесковац у рату, стр. 102.
122
В. Глишић, н. д., стр. 40.
1и Цсто. (Глишић наводи да је у ОК Лесковца Буха довео из Београда
Глигорија Диклића при повратку крајем јуна 1941. Према документацији он се
појављује као члан ОК Лесковца негде децембра 1941. 36. НОР, т. 1/3 док.
бр. 1, 7, 9 и 11).
124
36. НОР, т. 1/20 док. бр. 7 (Писмо Бухе ПК Србије); В. Глишић, н. д.,
стр. 92.
125
А. С. ПКС бр. 122 и 1062; 36. НОР, т. 1/20 док. бр. 7 и 8; В. Глишић,
н. д., стр. 40 и 41.
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Оптерећен радом у дубокој илегалности он се не прилагођава
новим условима рада него наставља рад у граду, али сада у много
тежим условима. То га нагони да се ослони на Драгог Стаменковића,
још непознатог у лесковачком и нишком крају, за припрему и организовање Партије за извршење задатака. 1 2 6
Пошто је Драги Стаменковић првенствено дошао у овај к р а ј ради
помоћи у сређивању скојевске организације, он по повратку из Београда организује у Лесковцу окружно скојевско саветовање ради
избора окружног комитета СКОЈ-а. Због тешкоћа да се одржи у
Лесковцу, како је првобитно било одлучено (још по старом методуГ
рад само у граду), оно је организовано у селу Чивлик (Винарачка
Мира), недалеко од Лесковца, 12. јула 1941.127 На овом саветовању
било је око 20 скојеваца. Изабран је ОК СКОЈ-а у који су ушли:
Новица Илић, Лепосава Стаменковић-Лепша, Никола Ђурић-Тодоровић Павка, Влада Ђорђевић, опанчарски радник, и Александар Јовановић Белка, као секретар ОК СКОЈ-а.
Б у х а и ОК Лесковца у току јула предузимају све како би ојачали организације К П Ј на свом терену. Новица Илић одлази у Власотинце, 128 где преузима улогу СК (среског комитета) и ствара организације у Орашју, Црној Трави, Козилу и јача скојевску организацију у Власотинцу.
Драги Стламенковић поред помоћи организацији СКОЈ-а, после
формирања ОК СКОЈ-а, углавном преузима рад на учвршћењу партијске организације у Пустој реци и на Радану. 129 Повезује многе
чланове К П Ј који су као избеглице дошли у овај рејон и у к љ у ч у ј е
у припрему за оружану борбу многе симпатизере.
Бошка Крстића, који је дошао у Врање за секретара МК К П Ј
Врања, ухапсила је 12. августа 1941. године бугарска окупаторска
полиција. 130 Са њим су ухапшена још два члана овог комитета и тиме
је обезглављена партијска организација на врањском терену. Истог
дана Врање је напустило још 14 чланова КПЈ, СКОЈ-а и симпатизера
који су изашли у шуму изнад града где се формира Први врањски
ПО. 131
У овом периоду ОК Лесковца посвећује велику п а ж њ у учвршћивању и организовању нових илегалних месних десетина; у Врању, 132
у Лесковцу, 133 у Црној Трави, 134 Власотинцу, 133 у Пустој реци, 136 и у
Поречју. 137 Према и з в е ш т а ј у Б у х е од јула на територији ОК Ле36. НОР, т. 1/2 док. бр. 50; М. Перовић, Лесковац у рату, стр. 115—116.
В. Глишић, н. д., стр. 297; М. Перовић, Лесковац у рату, стр. 86; А. С.
ПКС бр. 122.
118
Лесковачки зборнмк бр. 6, 1966, стр. 117.
189
М. Перовић, Лесковац у рату, стр. 115.
150
Сећања Благоја Манасијевића и Стојана Тројановића изнета аутору.
1Ј1 Исто.
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Лесковачки зборник бр .6, 1966, стр. 7; В. Глишић н. д., стр. 29.
1м Исто.
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Тако се борила Црна Трава, Црна Трава 1973, стр. 40—41.
155
С. Вучковић, Синигиа Јанић, Лесковац 1970, стр. 46.
136
Лесковачки зборнмк бр. 4, 1964, стр. 14—22.
137
Исто.
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сковца месних десетина је 30.138 Стварање месних десетина и борбених група отпочело је после мајског саветовања 1941. године. На
овом терену оне постају основа припрема за оружану борбу. И касније
месне десетине представљају врло јак ослонац ПО у периоду устанка
у југоисточној Србији. Традиција месних десетина и чета носи своје
зачетке из Топличког устанка 1917. године. 139
Овакав рад ОК Лесковца трајао је све док за припрему оружане
борбе није добио проглас ЦК К П Ј од 12. јула и Циркулар ПК Србије
од 20. јула 1941. године. Тек онда се Б у х а и ОК Лесковца оријентишу на акције и формирање партизанског одреда, што се види из
прогласа ОК Лесковца који је издат у времену 23—25. ј у л 1941. године. 140
У том периоду и касније долази до првих акција, али у самом
граду Лесковцу и на прузи Грделица—Печењевац. У овим акцијама
се углавном а н г а ж у ј у чланови СКОЈ-а, а међу њима чланови ОК
СКОЈ-а. 1 4 1 Тако се крајем јула секу телефонске линије између
Грделице и Брестовца, пале новине окупатора у граду („Ново време"
и „Обнова"), пишу антиокупаторске пароле. Међу озбиљније акције
спада ликвидација Ђуре Пиштала, наредника-водника, и агента
Ћ у ћ у л и ј е у Лесковцу. З н а ч а ј н и ј е акције, које су имале врло велики
одјек, биле су: паљење велике количине снопова пшенице секупљене
за окупатора на простору „Мира"; паљење складишта прерађевина
од конопља у фабрици кудеље у Лесковцу, као и паљење вагона
са сеном и другим материјалима на железничкој станици у Лесковцу. 142
Овакав почетак акција у рејону Лесковцу показује да су ОК и
сам Б у х а оријентисани на акције које су биле н у ж н е ради развоја
НОБ-а преко борбених група и месних десетина Лесковца. Тако то
траје све до краја августа 1941. године и ако одред на планини К у кавици (Влаини) постоји од 22. јула 1941. године. 143
У раду ОК Лесковца и Б у х е уочава се да нису поклањали већу
п а ж њ у формирању СК (среског комитета), што је успоравало масовније ангажовање свих оних који су били спремни за учешће у
развоју НОБ-а. МК Врања успешно је стварао јаку партијску организацију, што ће се показати врло корисним у периоду кризе НОП-а
у овом рејону 1942. године. Одласком Новице Илића — који је вршио
улогу СК у Власотинцу — у Б е л у Паланку октобра 1941. године, 144
читава десна обала Ј у ж н е Мораве од Црне Траве до Бабичке горе
остала је без партијског руководства. Тако је ОК био присиљен да
непосредно руководи лесковачким и јабланичким срезом и самим
градом.
158
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Овакву ситуацију погоршаће и одлазак скоро свих чланова К П Ј
из Пусте реке, Јабланице а неких и из Власотинца. 145 Терен је остао
непокривен и зато је улогу политичког рада касније преузео ПО и
тиме надокнадио ту празнину.
Састанку ОК Ниша крајем јуна 1941. године Б у х а је вероватно
присуствовао и пренео задатке које је добио у ПК Србије поводом
напада Хитлерове Немачке на СССР. 140 После овог састанка ОК Ниша
делује у граду Нишу где се ситуација после хапшења смирила.
Учвршћују се ћелије и ф о р м и р а ј у нове. У исто време ф о р м и р а ј у сг
повереништва СК: у Топлици, 147 Сокобањи, 148 Алексинцу и моравском
срезу. 149 Повереништво за четири среза Пирота формира се августа
1941. године. 150
Осим овог ОК Ниша брзо сређује и организује технику и већ
12. јула издаје свој први проглас. 131 Ова техника, касније проширује
рад; поред умножавања материјала К П Ј у њој се штампају и многе
публикације пропагандистичког карактера, 1 3 2 што је појачало ширењз
НОБ-а у овом рејону. У ј у л у 1941. три пута недељно штампано је по
500 примерака вссти, 500 примерака „Старца Вујадина" и другог материјала.
И ОК Ниша посвећује велику п а ж њ у месним десетинама. Тако
се и на овој територији налазе многобројне месне десетине о којима
Б у х а пише ПК Србије. 133
ОК Ниша је посветио велику п а ж њ у СКОЈ-у, али је тек у августу могао да формира ОК СКОЈ-а, у који су ушли: Станимир Вељковић (секретар), Душан Иуђа-Сава, Илија Крстић-Жути, Стојан Хаџи-Томић-Максим. 134 Скојевска организација ОК Ниша такође је била
главни носилац акција у овом рејону. Акције Партије и СКОЈ-а развијале су се у Нишу као што је то био случај у Лесковцу. Писане
су пароле, цепани окупаторски плакати, уништаване квислиншке
новине. Н а ј з н а ч а ј н и ј а акција у Нишу била је бацање ручне бомбе
у хотелу „Парк" на немачке официре. 1 3 5 Убијен је један војник и
један цивил, тешко рањена 2 војника и 1 цивил и лако 3 војника и
1 цивил. Сама акција одјекнула је позитивно не само у Нишу него
и у осталим крајевима. Због њеног значаја и Тито о томе јавља другу
Кардељу који се налазио у Словенији. 136
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Можемо слободно тврдити да су акције у Лесковцу (паљење кудељаре, жита на „Мири" и вагона са сеном и др. материјалом) и ова
у Нишу укључиле југоисточну Србију у устаничку атмосферу у
Србији.
Један од највећих успеха Партије у рејону југоисточне Србије
је у томе што је она окупила огроман број младих — основну снагу
НОП-а, и организовала их у скојевске организације на чијем челу
су били ОК СКОЈ-а под руководством ОК и члана ПК СКОЈ-а и
ПК Србије. Резултати се виде не само у акцијама које су они изводили чим би добили задатак него и у њиховој бројности.
У то време у организације СКОЈ-а окупљено је, 157 у Нишу преко
300 (није било фабрике, предузећа, школе па и болнице где није било
организације СКОЈ-а), Прокупљу 305, Лесковцу 250, Крушевцу 200 и
Врању 150 чланова. Као што смо већ рекли у Пироту је, због непостојања партијске организације, активе омладинаца створио Момчило
Ђорђевић (окупљено око 30 чланова), који су повезани с покретом
тек августа 1941. године. 158
Јасно се види да т е ж и ш т е Партије на рад с омладином у овом
периоду не само што је обезбедило јак замах борбе него је то било
од огромне користи и у периоду кризе НОП-а у овом делу. З а х в а љ у јући ангажованим члановима Партије, младима и скојевцима, град
Ниш и Лесковац и з д р ж а ћ е н а ј т е ж е дане 1942. године и остаће градови хероји НОБ-а. Сем тога они су била главна покретачка снага ПО
од њиховог формирања.
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Југославје, врховни командант
нерални секретар КПЈ
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Др Благоје НешковН-Михајло, секретар ПК од 11. IX 1931. (први. с лева), организациони секретар ПК Спасени;а Бабовић-Цана (у срсдини) и Спетен Жујовић (први с десна) командант Главног штаба НОПО Србије

Коста Ст^мснковић, секпстар ОК Лесковца од јула 1941. (погинуо марта
1942. године)

