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БОРБЕ У МАКЕДОНИЈИ

БЕОГРАД

1952

ПРЕДГОВОР
Оружани устанак македонског народа развијао се, особито
у почетном периоду, под посебним условима, који су били последица како објективних, тако и субјективних фактора. Нашавши
се на одлучној историској прекретници, македонски народ је,
стицајем разних околности, морао да развија своју оружану
борбу против немачких, бугарских и италијанских окупатора
кроз истовремену, непрекидну и бескомпромисну борбу за савлађивање свих препрека које су ометале развој устанка, и које
су у првој фази устанка претиле да доведу до озбиљних и далекосежних последица за даљу судбину македонског народа ако
не би упорном борбом биле отклоњене.
Народноослободилачки покрет у Македонији настајао је и
растао, пре свега, кроз борбу за савлађивање националистичкошовинистичких и контрареволуционарних ставова руководства
Бугарске комунистичке партије, које је уласком бугарских окупационих трупа у Македонију — преко Методија ШатороваШарла који се у то време налазио на челу Покрајинског комитета КПЈ за Македонију — отпочело да се меша у руковођење
партиском организацијом Македоније, покушавајући да ову
издвоји из састава КПЈ, што је проузроковало ненадокнадиве
штете за размах оружаног устанка против окупатора у 1941 години. С друге стране, Народноослободилачки покрет у свом почетном периоду морао је да прође кроз упорну борбу против опортуниста и колебљиваца из редова партиске организације, који
су налазили подршку и потстрек управо у разорном деловању
Методија Шаторова и руководства Бугарске комунистичке партије, а исто тако и кроз борбу против разних великобугарских
елемената, који су окупацију Македоније од стране бугарских
трупа хтели да замаскирају причама о „ослобођењу" и „испуњењу давнашњих снова" о присаједињењу Македоније Бутарској. Борба партиске организације и Народноослободилачког покрета против ових великобугарских елемената, чије је деловање
било условљено историским развитком борбе македонског народа
за национално ослобођење, а коју су великобугарски управљачи

разним средствима и методима хтели да искористе за своје освајачке циљеве, као и борба против окупаторске пропаганде о
„ослобођењу" Македоније — биле су отежане у самом почетку националистичким ставовима руководства БКП, које не само игго
није осудило учешће бугарских трупа у рату против Југославије
и окупацију Македоније, већ је и само било обухваћено шовинистичком опијеношћу о „остварењу заветних идеала" бутарског
народа, тј. освајања Македоније, па је из нове ситуације извукло
и практичне закључке: да партиску организацију Македоније
треба ,,присајединити" Бугарској радничкој партији. Нашавши
се тако у самом почетку у ситуацији да мора водити борбу на
два фронта — против окупатора и против контрареволуционарне
политике руководства БКП, што се одразило на сам почетак
устанка и темпо његовог развитка — Народноослободилачки покрет у Македонији морао је да прође кроз период борбе за спровођење линије ЦК КПЈ о оружаном устанку против окупатора,
који је довео до победе правих револуционарних снага македонског народа.
Немачки окупатори — примењујући своју политику искоршићавања националних супротности да би учврстили своју
власт над поробљеним народима — сматрали су да је Македонија,
с обзиром на њен псложај и њену историску прошлост, веома
повсљан терен за сваковрсне махинације у том смислу. Те националне супротности у Македонији обилно су искоришћавали
у прошлости империјалистички кругови у балканским земљама
— претендентима за освајање Македоније, разбијајући националноослободилачки покрет македонског народа и настојећи да
га искористе за своје циљеве. С обзиром на тешка искуства из
прошлости, постојала је у 1941 години, непосредно после окупације, реална опасност за ослободилачку борбу македонског народа од распиривања националне мржње, која би разјединила
македонски народ и одвојила га од заједничке борбе свих народа
Југославије против фашистичких окупатора. С друге стране, немачки окупатори су п<рделили Македонију демаркационом линијом између италијанских и бугарских фашиста, део Македоније
која је у границама Грчке задржали су под својом директном
управом, а у резерви су држали познатог терористу Ванчу Михаилова, којим су уцењивали бугарске фашисте и тиме их све
чвршће везивали уз себе. Сваки од ових окупатора имао је посебне рачуне у вези са Македонијом и настојао је, сваки за себе,
да што успешније пласира своју пропаганду о „усрећивању"
Македоније. Претила је и опасност да ови окупатори, на основу
својих посебних интереса, оформе своје агентуре и изазову братоубилачку борбу између самих Македонаца, као и између ових,
Албанаца и Турака, (које су такође искоришћавали за распири-

вање нацлоналне мржње), што би проузркжовало најозбиљније
тешкоће у развитку Народноослободилачке борбе у Македонији.
При прављењу оваквих рачуна, нарочито онда када се На^
родноослободилачки покрет разбуктао и када су тиме заоштрене
супротности у табору окупатора и његових слугу, — немачки,
бутарски и италијански окупатори полазили су од искустава у ранијем обрачунавању са националноослободилачким покретом на
сличан начин — стварањем посебних агентура, што су спроводили владајући кругови суседних балканских земаља у својој
конкурентској борби за освајање Македоније, која је довела до
поделе Македоније и новог, троструког поробљавања македонског народа. Међутим, окупатори су се преварили у овим својим
рачунима. Македонски народ је, захваљујући раду и утицају
КПЈ, извукао потребна искуства из своје тешке прошлости и
сагледао једини пут којим треба поћи у борбу за своје коначно
ослобођење. Чињеница је да окупаторима није успело да формирају било какве квислиншке формације у Македонији за
борбу против Народноослободилачког покрета. Покушај бугарских окупатора и Ванче Михаилова да у 1942 и 1943 формирају
тзв. контрачете за борбу против партизанских одреда и јединица
Народноослободилачке војске свео се на прикупљање шачице
професионалних убица и терориста, који су најзад нашли своју
заслужену казну и уништење пред ударцима наших јединица.
Исто тако није успео ни покушај окупаторских слугу Чкатров—Ђузелов да формирају неку своју „партију" у Македонији
за .супротстављање и борбу против Народноослободилачког покрета, а брижљиво чувана немачка „резерва" — са Ванчом Михаиловим и проглашавањем тзв. „Независне Македоније" по
угледу на „Независну Државу Хрватску" — свршила је такође
неславно: једва је Ванча Михаилов, долетевши.немачким авионом у Скопље, побегао натраг за Беч пред незадрживим напредовањем јединица Народноослободилачке војске. Једино је окупатору успело, користећи се најпримитивнијом методом ширења
националне мржње, да током 1943 и 1944 известан број Шиптара
из Западне Македоније окупи у балистичке банде за борбу против јединица Народноослободилачке војске.
Све ове тешкоће у развитку Народне револуције у Македонији могле су бити савладане - благодарећи неуморној борби
партиских организација у Македонији и помоћи коју је у н а ј одлучнијим тренуцима пружао ЦК КПЈ. Иако је, услед ратних
прилика, веза између ЦК К П Ј и Врховног штаба с једне, и ПК
К П Ј за Македонију и Главног пггаба Македоније, с друге стране,
у току 1941 и 1942 године била нередовна, та помоћ је пристизала, преко писама, директива и делегата, у прави час и наоружавала револуционарно партиско језгро за даљу успешну борбу

против слабости и скретања која су се испољавала у раду, особито против понављаних покушаја руководства Б К П да Народноослободилачком покрету у Македонији наметне своју опортунистичку политику. Отуда је — за развитак и учвршћење
Народноослободилачког покрета у Македонији, за размах оружаног устанка — од одлучног утицаја била улога Партије и посебно ЦК КПЈ. Кроз историју Народноослободилачке борбе у
Македонији може се најрељефније сагледати улога К П Ј у развитку Народне револуције југословенских народа, улога правилне и непомирљиве револуционарне линије једне револуционарне партије, која је у најсудбоноснијим данима по даљи
национални опстанак македонског народа окупила у борби против окупатора широке народне масе и тиме помрсила рачуне не
само бугарским окупаторима, који су спроводили традиционалну
великобугарску политику денационализације македонског народа, већ и опортунистима из руководства БКП, који су македонском националном питању прилазили са дубоко укорењеним
великобугарским становиштем. Зато изучавање историје Народноослободилачке борбе у Македонији, особито њеног развитка
у 1941 и 1942, има посебног значаја у вези са проучавањем улоге
Партије у нашој Народној револуцији.
У овом тому „Зборника докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа" објављује се и низ
докумената руководства Б К П који су у непосредној вези са развитком Народноослободилачке борбе у Македонији. Изучавање
ових докумената допринеће да се у потпуности сагледа сва беспринципијелност, опортунизам и националистичка схватања руководства Б К П у току рата и да се прати генеза многих ставова
који данас претстављају ревизионистички арсенал Информбироа.
Упоређивање ставова из ових докумената са линијом К П Ј по
евим појединим питањима у току Народноослободилачке борбе
показује сву оштрину сукоба између револуционарне линије
К П Ј и опортунистичке линије руководства Б К П који се у току
рата одигравао на терену Македоније, показује у маломе сукоб
и борбу два схватања о путевима развитка револуционарне борбе
малих народа у новим историским условима. Тај се сукоб може
пратити у многим појединостима — од питања ослањања на унутарње револуционарне снаге сопственог народа у борби за победу
социјализма, до питања тактике борбе у новим револуционарним
условима и форми и начина дејствовања оружаних одреда Револуције. Анализа тог сукоба, који се у историским размерима
не ограничава ни издалека само на Македонију и македонско
национално питање, показује на једној страни — на страни К П Ј
— стваралачко примењивање револуционарних поставки марксизма-лењинизма на нове историске услове, бескомпромисност

борбе против народних непријатеља, непоколебљивост у нримени револуционарних принципа борбе за ослобођење југословенских народа, сналажљивост у конкретном изналажењу организационих форми те борбе, а на другој страни — рутинерство
и шаблонско примењивање научених прописа који се односе на
друге услове, опортунизам најгоре врсте, бежање од револуционарне ситуације, заклањање иза револуционарних фраза, очекивање спаса од исхода борбе на Источном фронту. Проучавање
само неколико докумената руководства Б К П (докуменат бр. 13 —•'
одговор ЦК Б К П на писмо ЦК К П Ј од 6 септембра 1941 године
у коме се даје оцена ситуације у Бугарској и Македонији и упоређује стање у Јутославији са приликама у Бугарској, докуменат бр. 15 — Писмо ЦК Б К П ПК-у КПЈ за Македонију од 15 јануара 1942 године у коме се третира питање да ли се треба
одазвати спровођењу мобилизације за -окупаторску војску, докуменат бр. 31 — Писмо ЦК Б К П ПК-у К П Ј за Македонију од
јула 1942 у коме се истичу ,,архиисториски задаци" о коришћењу
„народне армије" — бутарске фашистичке војске у ,.револуционарне" циљеве) показује сву беду опортунизма у новим револуционарним условима и даје одговор зашто у Бугарској и у другим земљама руководства комунистичких партија нису успела
да поведу масе у борбу против окупатора и фашизма, илуструје
низом детаља праву, контрареволуционарну суштину ставова
опортунизма у радничком покрету који се маскирао „комунистичким" називом: уместо активног развијања борбе против ф а шизма у новој револуционарној ситуацији и довођења борбе маса
на степен оружаног устанка — пароле о развијању „борбе за
изборност" у општинама и синдикатима, за борбу против скупоће,
глади и пореза преко протестних акција и демонстрација жена
пред владиним установама; уместо разбијања фашистичког апарата и стварања нове, народне власти — увлачење „својих" људи
у тај апарат и његово унутарње „разједање"; уместо стварања
партизанских одреда и формирања војних јединица нове, револуционарне армије, као основне снаге у борби против окупатора
— ући у фалгистичке касарне „заједно са народом", стрпљиво
радити да би се растројила фашистичка војска, придобити је за
себе „остајући са њом по градовима и селима, а чинећи нашим
противницима задовољство да беже по шумама"; уместо активне
помоћи антихитлеровској коалицији у њеној борби против немачких трупа путем оружане борбе — директива „обртати оруж ј е " и „прелазити на страну херојске Црвене армије", за чије
се испуњење претпоставља: или скрштених руку чекати долазак
Црвене армије код куће или омогућити овај „прелазак" путем
одласка на Источни фронт у саставу фашистичких трупа; итд.
Упоређивање свих ових ставова са револуционарном линијом

КПЈ, која се у Македонији морала спроводити управо у борби
против националистичке и опортунистичке политике руководства БКП, показује сву важност субјективног фактора у револуцији — постојања и деловања револуционарне партије са
револуционарним руководством, непоколебљивим према свакојаким опортунистичким „теоријама" и скретањима.
Проучавањем докумената ове књиге може се, иако не у потпуности (у књизи нису објављени многи документи који се непосредно односе на то због карактера и намене овог Зборника),
сагледати и друга страна сукоба револуционарне линије К П Ј и
националистичке линије Б К П — у односу на македонско национално питање. Однос према националном питању одувек је био
мерило револуционарности и доследности руководстава партија радничке класе. То особито важи за македонско национално питање — вечити камен спотицања за руководство
Бугарске ксмунистичке партије, које је имало свој традиционални великобугарски однос према њему. Овај однос
се морао нарочито испољити у току Народноослободилачког рата, када је руководство Б К П од голих фраза
за признање равноправности македонском народу морало
да пређе на дела — да у пракси покаже како треба решавати
македонско национално питање, како се треба односити према
оружаној борби македонског народа против бугарских окупатора.
Развитак Народноослободилачке борбе у Македонији разоткрио
је до краја сав национализам руководства БКП, које ни у једном свом материјалу није изричито осудило окупацију Македоније од стргле бугарских трупа, нити тражило њихово повлачење
и истеривање из Македоније, није признало постојање македонског народа као посебне нације. Остајући доследно својим националистичким и шовинистичким схватањима према Македонији, упркос пораза које је доживело са њиховим спровођењем,
а који се огледао у све јачем размаху оружаног устанка македонског народа против бугарских окупатора, руководство Б К П
је према македонском националном питању отворено отпочело
спроводити „немачку политику" (како ју је окарактерисао друг
Тито у свом писму Георги Димитрову од 24 јануара 1944 године)
када се супротставило одлукама II заседања АВНОЈ-а, тражећи
да се Македонија издвоји из састава нове федеративне државе
југословенских народа и да се македонско питање реши стварањем ,,независне" и „целосне" Македоније под протекторатом великих сила.
Насупрот оваквим националистичким и шовинистичким
ставовима руководства БКП, ЦК К П Ј је, као пгго се види из
докумената објављених у овој књизи „Зборника", заузимао доследно револуционаран и интернационалистички став према ма-

тседонском националном пнтању, коначно решеном у току Народне револуције југословенских народа. Доследан став руководства Народноослободилачког покрета Југославије и безрезервно
признање свих националних права македонском народу, као и
решавање без остатка, у току саме борбе, тог фамозног „македонског питања", око којег су се деценијама спотицали и империјалисти и разнобојне њихове слуге, па и руководство БКП, —
претстављали су базу за развитак оружаног устанка македонског народа и за његов победоносни завршетак, претстављали
су, као и решење осталих националних питања у Југославији,
једну од главних моторних снага Народне револуције.
Документи који се објављују у овој књизи обухватају временско раздобље од краја јуна 1941 године до почетка септембра
, 1943 године. Развитак Народноослободилачког покрета и Народне
револуције у Македонији у овом раздобљу прошао је кроз три
различите фазе, које имају своја посебна обележја.
1. Од јуна до новембра 1941 године — период у коме се
водила борба за спровођење линије ЦК К П Ј о оружаном устанку
и сузбијање покушаја руководства Б К П да потчини партиску
организацију Македоније, у коме се, унутар партиске организације, водила борба против опортунистичке и контрареволуционарне политике руководства Б К П и тадашњег Покрајинског
комитета на челу са Методијем Шаторовим-Шарлом, борба која
се завршила победом линије ЦК К П Ј и формирањем првих партизанских одреда почетком октобра 1941 године.
2. Од новембра 1941 године до децембра 1942 године — период у коме је спровођење линије оружане борбе наилазило на
нове тешкоће због разорног деловања делега.та ЦК Б К П у Македонији и поновних покушаја руководства Б К П да издвоји
партиску организацију Македоније из састава КПЈ, да одвоји
борбу македонског народа од оружане борбе осталих југословенских народа, период у коме се наставила и ојачала борба партиских организација против националистичких и опортунистичких
ставова руководства Б К П — борба која је довела, у пролеће
1942 године. до стварања нових партизанских одреда и до обуХЕатања већег дела Македоније акцијама партизанских одреда
у другој половини 1942 године.
3. Од јануара до септембра 1943 године — период коначне
консолидације Народноослободилачког покрета и размаха оружаног устанка македонског народа против фашистичких окупатора.
Пошто у овој књизи „Зборника докумената и података о
народноослободилачком рату југословенских народа" није разјашњен у довољној мери историски ток развитка Народноослободилачке борбе у Македонији, особито неки важнији догађаји из

/

почетног периода, због недостатка докумената, потребно је
— ради правилнијег разумевања објављених докумената и њиховог повезивања са претходним догађајима — указати у н а ј краћим цртама на поједине карактеристичне моменте тог р а з витка.
Партиска организација Македоније ушла је у 1941 годину
после извесног полета у своме раду и учвршћења веза са масама у току 1940 године. Партиске организације у Македонији
почеле су се обнављати почетком 1939 године, а у току 1940 године оне су обухватиле скоро читаву територију Македоније.
У току 1940 године било је низ успешно спроведених протестних
акција, штрајкова и демонстрација поводом годишњице Илинденског устанка у многим градовима Македоније. Међутим, пред
одлучујуће догађаје у 1941 години, руководство партиске организације није одлучно спроводило линију ЦК КПЈ. Разлог томе
била су националистичка и опортунистичка скретања секретара
Покрајинског комитета Методија Шаторова, који је на то место
дошао у другој половини 1940 године, а који је прошао свој. пут
партиског функционера у Бугарској комунистичкој партији, далеко од Македоније и њених проблема, на које је он сада гледао
са донесеним националистичким баластом. Због својих неправилних ставова, Шаторов је критикован на V Земаљској конференцији КПЈ (однос према националној буржоазији, са којом је
захтевао стварање јединственог блока, однос према колонистима,
за које је тражио њихово протеривање из Македоније и др.).
•Непосредно пред рат, он се супротстављао линији ЦК К П Ј за
одбрану земље (а почетком рата бацио је паролу „братимљења"
— са немачким војницима!), није схватио значај мартовских догађаја и спречавао је учешће пг.ртиске организације у демонстрацијама поводом 27 марта. Непосредно после окупације, прекинуо је све везе са ЦК К П Ј и тако је у периоду убрзаних
припрема за оружани устанак, изоловао партиску организацију
Македсније од ЦК К П Ј и од његових директива. Одлазећи у
Софију, он се повезао са руководством Б К П и отпочео спрсгводити његове директиве, које су биле потпуно на линији одобравања окупације (учешће у тзв. „македонско-бутарским комитетима", добровољна предаја окупаторским властима оружја које
су партиске организације сакупиле после априлског слома, неактуелност питања о националној припадности Македонаца,
борба за „увлачење" у окупаторски апарат и др.). Партиске организације супротставиле су се овој издајничкој делатности Шаторова и појачале борбу против потчињавања партиске организације Македоније руководству БКП, особито после писма друга
Тита од 24 јула 1941 године. Поигго је руководство Б К П одбијало
да престане са мешањем у рад партиске организације Македо-

није, после протеста од стране ЦК К П Ј крајем августа, ИК Коминтерне интервенисао је код ЦК Б К П да македонска партиска
организација — „по разлозима практичним и целисходним" —
треба да остане у саставу КПЈ. Почетком септембра формиран
је нови Покрајински комитет на челу са другом Лазаром Колишевским, који је почео убрзано да припрема стварање партизанских одреда. Нови ПК издао је проглас у коме је позвао македонски народ на оружану борбу против окупатора: „Другови, у
Македонији је било доста чекања!... Напред, другови, храбро и
одлучно у борбу, да напишемо нове и светле странице у македонској историји, да поведемо цео народ с нама! Земља која је
дала један Илинден, даће и друти!" (док. бр. 11).
Непосредно после овога, створени су први партизански
одреди — прилепски, кумановски и скопски, који су отпочели
са својим акцијама 11 октобра 1941 године. За почетак новембра
било је предвиђено формирање партизанских одреда и од стране
других партиских организација, но то је било ометено падањем
у руке полицији друга Колишевског и репресалијама окупатора,
после чега је уследило поновно мешање руководства Б К П у
Народноослободилачки покрет Македоније, које је почетком
1942 год. довело чак и до осуђивања партизанских акција као
преурањених. Веза са ЦК К П Ј је опет прекинута и материјали
руководства Б К П поново су почели одређивати линију рада партиск^ организације и Народноослободилачког покрета.
Међутим, партиска организација Македоније — која је у
1941 год. прошла кроз сурову револуционарну школу, водећи
борбу против опортунистичког утицаја руководства Б К П — почела је поновну борбу против нових опортунистичких скретања
и против разорног рада делегата ЦК БКП. Маја 1942 године
формиран је нови Привремени покрајински комитет К П Ј за
Македонију, а потом је обновљен рад и Покрајинског штаба
партизанских одреда. Маја и јуна 1942 формирани су нови партизански одреди. Народноослободилачки покрет узимао је све
већег маха и окупатори су се почели осећати несигурним. Многобројне војне и полициске офанзиве у току 1942 год., иако су
нанеле озбиљних губитака партизанским одредима, нису могле
да их униште.
Токсм 1942 године, у раду партиских организација, као и
у начину дејствовања партизанских одреда, осећале су се још
увек тешкоће због контрареволуционарног рада Шаторова и каснијих скретања. У вези с овим, ЦК К П Ј је у свом писму ПК-у
Македоније подвукао „да су специфичне македонске прилике —
које заиста постоје — само један део узрока оваквог стања.
Други део треба тражити у слабостима наше партиске организације у Македонији и нарочито у последицама тешких грешака

које је починило бивше, од нас смењено македонско р у к о водство".
У другој половини 1942 год. дошао је у Македонију као инструктор ЦК К П Ј друг Добривоје Радосављевић, а крајем ф е бруара 1943 године и делегат ЦК КПЈ и Врховног штаба друг
Светозар Вукмановић-Темпо. Народноослободилачки покрет у
Македонији, после повремених криза, ушао је у период полета
и замаха. После доласка друга Темпа извршена је мобилизација
читавог партиског кадра, реорганизовани партизански одреди и
формирани нови. У току 1943 године оформила су се три жаришта народног устанка — у Дебарцу, Тиквешу и на Козјаку (Кумановски крај). Друг Светозар Вукмановић је у свом извештају
ЦК-у К П Ј од 8 августа 1943 год. констатовао (док. бр. 97): „У току
ова три-четири месеца успели смо да организујемо доста јаке
ударне групе по свим крајевима Македоније. Ствсрене су јаке
ударне групе, нарочито у Кичевском, Охридском, Битољском и
Кавадарском сектору. У осталим крајевима створени су мањи
партизански одреди... Борбени дух захватио је цео македонски
народ. Утицај наше Партије нарочито је порастао на територији
под италијанском скупацијом, у Кавадарско-Ђевђелиском и Велешком о к р у ж ј у и на Преспанско-Битољском подручју. Бугарски и италијански окупатор приморан је да баца велику снагу
против наших одреда".
Током августа формиране су прве војне јединице. Капитулација Италије дочекана је са пуном спремношћу партизанских одреда. Заплењене су знатне количине оружја и број
наоружаних бораца нггло је порастао. Пришло се ослобађању
пространих компактних територија (Дебарца) и освајању градова (Кичево, Дебар). Оружани устанак македонског народа узимао је све већег маха.
Недовољан број сачуваних докумената из Народноослободилачке борбе онемогућио је разјашњавање многих догађаја из
првих година рата. Из 1941 године сачувано је само нешто материјала Покрајинског комитета и ЦК КПЈ. Није сачуван ниједан
докуменат који би се односио на деловање првих партизанских
одреда, тако да је немогуће кроз документе пра.тити њихову
организацију, живот и бсрбе. Исто тако, мали је број докумената који се односе на партизанске одреде из 1942 године, особито за поједине одреде (велешки, прилепски). Због тога је недовољна и непотпуна слика која се из материјала објављених
у свој књизи може добити о дејствовању и борбама првих партизанских одреда 1941 и 1942 године, чије деловање — особито
у поређењу са операцијама у другим крајевима наше земље —
није имало већег и непосреднијег војничког ефекта, но чије постојање и борбе имали су одлучног, историског значаја за даљи

развитак Народноослободилачке рорбе у Македонији и у знатној
су мери пољуљали окупаторску власт, која је у појединим рејонима (напр. у сектору планине Бабуна — планине Мукос, средином 1942 год.) била дезорганизована и уништена, тако да су бугарски окупатори били приморани да а н г а ж у ј у велике војне и
полициске снаге у борби против партизанских одреда (офанзива
окупаторских снага на сектору пл. Бабуна — пл. Мукос новембра—децембра 1942 год., офанзива на територију коју су запосели партизани на сектору пл. К о ж у ф — Ц р н а Река јуна
1943 год. и др.).
Из објављених докумената може се унеколико сагледати
Еојничка организација партизанских одреда у овом периоду и
тактика њиховог дејствовања. Изучавање организације и тактике првих партизанских одреда у Македонији, са гледишта
посебних одлика, као и због тешкоћа које су у то време адорали
савлађивати, — врло је значајно.
Партизански одреди у јесен 1941 године били су састављени
од чета, јачине 30—35 бораца, на челу са четним руководством —
командиром и политичким комесаром. Четна руководства била
су потчињена месним оперативним штабовима (који су обично
били у граду и одатле руководили акцијама одреда и његовим
снабдевањем). Непосредни задаци ових одреда били су: диверзије, напади на полициске станице и окупаторске општине, спаљивање окупаторских архива и уништаваље реквизиционих
спискова, одржавање митинга и конференција по селима. Одреди
су били везани за терен око града и зато су претрпели тешке
губитке при непријатељским ггротивакцијама.
У пролеће 1942 године, као резултат штетног утицаја делегата ЦК БКП, који је, кад већ н и ј е могао да спречи формирање
нових партизанских одреда, хтео овима да наметне „комитску
тактику", партизански одреди били су састављени од малих чета,
јачине 10—15—20 бораца. Особито је био сложен систем руковођења непосредним акцијама: четна руководства била су везана за пггаб одреда (или месни оперативни иггаб) а овај за месни
штаб (који је био у граду непосредно под руководством месног
комитета партиске организације). Месним оперативним штабовима (штабовима одреда) руководио је Покрајински оперативни
штаб, који се налазио на терену, а овај је био потчињен
Покрајинском (од к р а ј а јуна 1942 Главном штабу) ,НОП
одреда Македоније, који је био везан уз Покрајински комитет Партије који се налазио у Скопљу. Чете и одреди
били су чврсто везани за одређени терен и имали своје
базе у близини градова. Пошто су се често снабдевали и из градова (а обично преко сеоских народноослободилачких одбора или

„народних комитета" — како су се негде звали), партизански
одреди су због сваке провале у партиској организацији у граду
или по селима били довођени у опасност, што је доводило до честих губитака.
Задаци партизанских одреда били су у првој половини
1942 године (према наредби Покрајинског штаба) следећи: „да
спречавају фашистичке окупаторе да"се снабдевају живом снагом и храном и другим производима који им служе за настављање рата", а такође и „да врше агитацију и пропаганду по селима ради освешћивања и покретања народних маса у борбу
против фашистичког ропства". У циљу испуњења ових општих
задатака, Покрајински штаб поставио је јуна 1942 (док. бр. 26)
извршење разних акција: уништавање пруге Скопље—Солун—
Велес—Битољ, одржавање митинга по селима, одбрана села од
егзекуција и пљачки, организовање напада на општине, организовање акција за одбрану села од терора, прекидање телефонских линија и сл. Особито се, нарочито касније, настојавало да
партизански одреди врше нападе на пруге: „Прво на пругу, после на руднике и све остало", пише у једном писму о задацима
партизанских одреда Мирче Ацев, члан Главног штаба (док.
бр. 45).
Тактика партизанских одреда, према упутству Главног
штаба, била је следећа:
„а) акције вршити изненада и брзо;
б) чете обезбеђивати у свакој прилици од изненадних
напада;
в) вештим маневрима избегавати отворене борбе са непријатељем, које он хоће да нам наметне;
г) тамо где се мора ући у борбу, треба организовано и без
панике отступати на унапред уговорено место, где ће се чета
опет окупити".
Осим постојања партизанских одреда — „за организовање
саботажа и извођења ситних акција у граду, месни штаб треба
да организује диверзантске групе од 3—5 људи. Те групе су
стрсго конспирапгвне. Њихови припадници могу да буду легални или илегални људи. Са свима се одржавају појединачне
везе" (док. бр. 26).
На постојање функције политичког комесара у овим првим
партизанским одредима гледа се као на „гаранцију очувања политичког карактера борбе". Политички комесар је „претставник
народних стремљења код партизана, он данас спроводи у дело
жеље народа, он их формира (мисли се на партизанске одреде
— Ј1. М.) не на уској партиској бази, већ као широку народну
војску" (док. бр. 27). Осим организовања политичког рада у партизанској јединици, „комесар учествује у састављању планова,

командиру, који је једини командант на терену". Значајна је
одредба да политички комесар ,,у боју и у изузетном случају
може опозвати наредбу командира, али само онда када извршење једне такве наредбе значи водити дружину у отворену
пропаст. Командир мора да опозове наредбу, а комесар извештава о опозивању в и ш и командни састав".
У другој половини 1942 године в р ш е се, у складу са новим
директивама Главног штаба Македоније од 27 октобра 1942 (док.
бр. 43), значајне измене у организацији, тактици и задацима
партизанских одреда. Партизански одреди не везују се уз одређени терен, групишу се у веће јединице и ставља им се у задатак вршење акција ,,које ће наносити највише штете главном
непријатељу". За а к ц и ј е у непријатељској позадини формирају
се ударне групе и десетине.
Окружницом бр. 1 Главног штаба Македоније, од фебруара
1943 године, предвиђа се д а љ а реорганизација партизанских
одреда (док. бр. 63).
У писму ЦК К П Ј Покрајинском комитету од 22 септембра 1942, које је са з а к а ш њ е њ е м стигло у Македонију, истичу
се главни задаци партизанских одреда и њихова организација
(док. бр. 35): „Код вас је сада в а ж н о да ваши партизански одреди
буду што активнији на главним комуникацијама, да руше ж е лезничке пруге и мостове и на т а ј начин онемогућавају немачким окупаторима саобраћај са Истоком. Зато треба да ти рдреди
не буду сувише велики, већ мањи (50—100 људи) и брзо покретљиви. Разуме се да ће ваши одреди нарасти у све веће јединице
које ће изискивати нови облик војних формација, као што су
батаљони, бригаде итд".
Тако је код првих партизанских одреда у Македонији војничка организација, тактика и начин вршења акција на доста
ниском нивоу. „Код вас је неправилан однос Партије према в о ј ним формацијама, каогод и структура војних команди" — писао
је друт Тито П К - у за Македонију у свом писму од 16 јануара
1943 године. Доласком друта Светозара Вукмановића извршена
је критичка анализа дотадашњих искустава у партизанском р а тоЕању у Македонији и спроведена темељита реорганизација.
Наредбом Св. Вукмановића од марта 1943 год. Главном штабу
Македоније, читава територија Македоније подељена је на пет
оперативних зона, на челу са штабовима зона, унутар којих се
формирају партизански одреди, састављени од по неколико чета,
са 40—60 људи, подељених на десетине. Исто тако, организоване
су помоћне службе штабова. Ван оперативних зона дејствују
самостални одреди.
У одређивању тактике партизанског ратовања значајна је

у овом периоду наредба Св. Вукмановића од 16 марта 1943 год.
штабовима, свих оперативних зона (док. бр. 70).
Ова наредба, која је дала темељну критику читавог ранијег периода деловања партизанских одреда, чија је тактика често
била подешавана, под утицајем делегата ЦК БКП, изазвала је
читав преокрет у даљем развитку Народноослободилачког рата
у Македонији.
За период Народноослободилачког рата у Македонији који
обухвата ова књига „Зборника" коначно је устаљена, после доласка друга Св. Вукмановића, војничка организација партизанских одреда и војних формација Народноослободилачке војске,
чијем се формирању приступило после Преспанског саветовања
ЦК КПМ и Главног штаба Македоније 2 авгусТа 1943 године.
Према наредби Главног иггаба Македоније од 19 августа 1943 године, одређена је следећа организациона структура јединица:
зона — са штабом зоне; бригада — са штабом и помоћним службама (бригада се састоји од 2—4 батаљона, 1—3 батерије, 1 пионирске чете, чете за везу, санитетског вода и др.); батаљон —
састављен од 2—3 пешачке чете, 1 бомбашког одељења, митраљеске чете, вода за везу и др.; партизански одред — са штабом,
неколико партизанских чета и партизанских диверзантских
група.
Несумњиво да ће проучавање ове војничке организације
партизанских одреда у Македонији у току 1941, 1942 и почетком
1943 године, на коју указују објављени документи у овом тому
„Зборника", бити од знатне користи при изучавању и војнотеоретској анализи искустава Народноослободилачког рата југословенских народа.
У овој књизи објављено је и неколико докумената који
осветљавају сарадњу Народноослободилачког покрета и наших
партизанских јединица са ослободилачким покретом у суседним
,земљама — Грчкој, Албанији и Бугарској, а такође и неколико
докумената из којих се види однос К П Ј и Народноослободилачког покрета према Бугарима — припадницима окупаторске
војске. Ова сарадња са ослободилачким покретом у суседним
земљама особито се развила после доласка у Македонију делегата ЦК К П Ј и Врховног штаба, друга Светозара ВукмановићаТемпа. Она је била од великог значаја за преношење искустава
наше Народне револуције и за јачање покрета отпора у суседним земљама. Прва веза са ослободилачким покретом Грчке
успостављена је преко дејствовања Битољског партизанског
одреда на територији Јегејске Македоније на сектору Битољ—
Лерин—Костур, у јесен и зиму 1942/43 године. Иако недостају
многи документи о овој сарадњи у периоду- који обухвата ова
књига, и из објављених докумената може се видети до ког је

степена она била развијена, особито средином 1943 године, када
су координовано спровођене заједничке акције наших и албанских партизана на сектору Дебар—Пишкопеја и Преспа, и наших
и грчких партизана на сектору Лерин—Костур и Ђевђелија—
Воден. Ова се сарадња још више развила у јесен 1943 год., тако
да је друг Тито у свом реферату на II заседању АВНОЈ-а подвукао: „Партизански покрет у Македонији уско је повезан са
партизанским покретом у Албанији и Грчкој и у исто
вријеме јавља се као озбиљна подршка у развијању партизанског покрета и у самој Бугарској".
Од посебног значаја су документи из бугарске окупаторске
архиве објављени на крају књиге. Иако су то углавном документи из архиве полициских и административних власти, у њима
има низ података о дејствовању првих партизанских одреда у
Македонији и о активности Народноослободилачког покрета. Из
њих се такође види какве су мере морали да предузимају бутарски окупатори да би утушили отпор македонског народа и његову оружану борбу. Из многих расписа високих окупаторских
функционера види се да су бугарски окупатори, од самог ступања у Македонију, доносили низ репресивних мера и спроводили терор над становништвом. Хапшења, интернације, логори
(у док. бр. 120 наводи се постојање 102 логора у Бутарској, у
које су слата „непожељна лица" из Македоније), убиства, паљевине — то су примењивали бугарски окупатори још у самом почетку окупације, када су се још претстављали ,, ослободиоцима'
Македоније. Сву бруталност бугарских окупатора у овом периоду показује поверљиво упутство команданта V бугарске окупационе армије генерала Бојдева, од 6 октобра 1941 године, о борби
против партизана (док. бр. 124): „Закони земље у вези са Ж е невском конвенцијом не важе у борби против чета (тј. партизана)... Сви ухваћени убијају се... Села спалити... Прибећи исељавању свих становника... Ухваћени са оружјем стрељају се
одмах... Наређивању контрибуције"... Итд. Ове методе бугарских
окупаторских власти посебно треба истакнути, због „аргумената" који су у Бугарској изношени непосредно после рата, а
особито после резолуције Информбироа, којима се оправдавала
бутарска окупација Македоније као „мирно управљање том територијом", где су бутарске окупаторске власти и трупе „градиле, а не рушиле" и „управљале" „на опште задовољство становништва". Какав се цинизам крије иза овакве „одбране"
бугарске окупације Македоније, показује обиље података из докумената објављених у овој књизи о крвавом терору који су над
македонским народом спроводиле бугарске окупационе власти
од самог свог ступања у окупирану Македонију.

Објављивање овог тома „Зборника" омогућиће упознавање
и проучавање многих других важних проблема и догађаја из
историје Народноослободилачке борбе у Македонији. Изучавањем специфичности у развитку Народноослободилачке борбе у
Македонији, њених посебних одлика и карактеристика, као и
читавог тока Народноослободилачког рата у Македонији, допринеће даљем уопштавању богатог револуционарног искуства
Народне револуције југословенских народа.
Лазо Мојсов

НАПОМЕНЕ

РЕДАКЦИЈЕ

Уз овај том који садржи документа о борби македонског
народа у току Ослободилачког рата и Народне револуције, Редакиија ж е л и да у к а ж е читаоцима на основне принципе којих
се придржавала у раду при обради одабране архивске грађе, као
и да истакне извесне особености овог „Зборника' — за разлику
од досадашњих.
У првој књизи, која обухвата период од јула 1941 до августа 1943, објављује се документарни материјал прилпчно разноврстан по свом сгдрждју: прогласи, директивна писма партиских
]-уководстава, упутства, извештаји и наређења штзбова и команди војних јединица. Одмах пада у очи да преовлађују партипанска документа, особито године 1941 и у првој половини 1942,
што је сасвим природно, јер тада на територији Македоније није
постојало јачих и бројнијих парти!занских одредз: оружана
борба се тек распламсавала. Међу њима налазимо, поред оних
докумената која потичу од основних партис^их организаггија,
Ееома значајан материјал упућен од стране ЦК К П Ј н друта
Тита македонским комунистима и народу, као и преписку
ич.чеђу ЦК наше Партије и ЦК Бутарске радничке партиј^ (комуниста), те депеше Ксминтерне које се односе на „македонско
питање".'
Сва документа, изузев она која потичу од ЦК К П Ј ^т Врховног штаба НОВЈ, односно њихових опуномоћеника и делегата
који су се током рата налазИли у Македонији, писана су македонским језиксм. Њ и х о в и аутори били су радници и сељаци,
које је наша Пгртија уздизала на руководећа места у војним
јединЈгцама, људи често самоуки или са недовољно школске
спреме, ш т о се јасно види у језику и стилу објављених докумената. То је правило прилично велике тешкоће приликом превођења докумената са македоиског на српскохрватски језик. Често
пута дешавало се да се не м о ж е наћи одговарајући, адекватан
израз за поједоше појмове и провинцијализме којима обилују
поједини документи. Стога се у неким случајевима прибегавало
томе да се д а ј у описна објашњења, или пак, да се примедбом

испод текста растума.чи израз који је стављен под наводницима.
Све то у циљу да превод буде што вернији оригиналу, да се ничим не повреди његова аутентичност.
Строга илегалност под којом су радиле партиске организације Македоније искључивала је свако дописивање и захтевала
свршавање задатака путем живе везе, преко јавки. Писало се
једино тада када се ни на који други начин није могао пренети
задатак или саопштити тражене податке. Па и на тим писаним
документима, каткада обичним цедуљицама, уочљив је траг те
опрезности. Стога се сретамо са псеудонимима, шифрама, скраћеницама. Осим тога, постојала је изричита директива да се сва
таква обавеиггења угогштавају после коришћења, како би се избегла опасност да падну непријатељу у руке. Најзад, она документа која су ипак на неки начин сачувана — налазе се у веома
трошном стању, јер су невешто похрањивана. Тиме се може
објаснити оскудно стање архивске грађе о Народноослободилачком рату Македоније, то је узрок игго не постоје подаци о организовању и делатности партизанских одреда крајем 1941, чак и
у 1942 години.
При обради ових докумената као и на осталим томовима
Редакција се придржавала следећег: У циљу да установи порекло сваког документа, увек је дато објашњење о томе да ли се
ради о копији, препису или пак рукопису, да ли је докуменат
умножен и на који начин. Уколико недостају подаци о томе ко
је аутор документа, коме је упућен и од када датира ишло се за
тим да се и то што потпуније реши консултујући тадашње руководиоце. Једино уз она документа која су рађена на писаћој
машини, и имају све остале елементе, није наглашавано да су то
оригинали. Даље, да би се тачно знало којим је језиком писан
оригинал, уношена је примедба за документа писана на српскохрватском језику.
На документима су исправљане само очигледне омашке,
које су настале приликом писања. У погледу интерпункције Ред а к ц " а је интервенисала само у оним случајевима када је требало отклонити двосмисленост у тексту.
Три тачкице су најчешће ознака за оно место оригинала
које се не може прочитати или је оштећено, а у неким случајевима тиме се указује на изостављен текст: ради тога што понавља већ речене ствари или нема никакве историске вредности.
Исто тако, у циљу разјашњавања оних места која су оштећена
или нечитљива, Редакција је стављала поједине речи или делове речеиица у угласте заграде, како би смисао био потпун.
Други део ове, као и наредних књига сачињавају документа бугарских окупационих власти, полициских органа, специјалних одреда и квислиншких контрачета. Документа

италијанских и немачких окупатора, међутим, недостају, тако
да се објављује само архивски материјал бугарских окупагора.
При превођењу настојало се да аутентичност буде обезбеђена.
Читалац ће сресги у тим документима најпогрдније називе за
партизанске борце, као: „разбојници", „терористи", „бандити",
„великосрби" итд.; или им се чак дају имена комита, четника —
што је, уосталом, била и терминологија контрареволуционарног
руководства Бугарске радничке партије (комуниста).
Најзад, Редакција жели да истакне да је при обради објављених докумената консултовала, по разним питањима, велики
број учесника и руководилаца оружане борбе и Народне револуције у Македонији, који су јој пружили драгоцене податке
и на тај начин подигли квалитет обраде. Поред осталих који су
учествовали на обради докумената били су: Светозар Вукмановић-Темпо, Добривоје Радосављевић-Орце, Лазар Колишевски,
Цветко Узуновски-Абас, Наум Наумовски-Борче, Благоје Талевски-Иван.

БОРБЕ У МАКЕДОНИЈИ
Ј У Л И 1941 — СЕПТЕМБАР 1943

I
ДОКУМЕНТА ПАРТИЗАНСКИХ ЈЕДИНИЦА
И ПАРТИСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Бугарски освајачи пљачкају македонски народ исгс
тако као шго то раде њемачки и тали јански империјглистички грабежљивци. Задатак македонскиу. комуниста
јесте да окупљају народне масе у борбу против н^силног
припајања и дијељења Македоније, а за слободно иационално опредјељење македонског народа и за његову
националну независност и слободу.
(Из закључака са Савјетовања Комунистичке партије
Југославије од маја 1941 године — „ПРОЛЕТЕР",
орган ЦК КПЈ, бр. 3—4—5, март—април—мај 1941 гј

БР. 1
ПРОГЛАС ЦК К П Ј ПОВОДОМ НАПАДА ФАШИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ НА СОВЈЕТСКИ САВЕЗ
РАДНИЦИ, СЕЉАЦИ И ГРАЂАНИ ЈУГОСЛАВИЈЕ!
Раног јутра 22 јуна напали су разуларени немачки фашистички бандити на велику и мирољубиву државу радника и сељака, на Совјетски Савез. Ови професионални злочинци дошуњали су се исто тако изненада и мучки над цватуће градове
Совјетског Савеза, као што су се десет недеља томе назад дошуњали над Београд, да их заспу својим убојним гранатама.
Овај нов нечувени злочин фашистичких убојица напунио је
страшним огорчењем не само срца двестомилионитог народа
земље социјализма, већ и срца радног човечанства читавог света.
Проливши потоке крви, завивши у црно читаву Европу и
подјармивши њене народе, немачка фашистичко-капиталистичка
банда, на челу са лудаком Хитлером, натерала је своје, невином
крвљу окупане чопоре, на цватући совјетски врт, да руше оно
пгго су 23 године џиновским напорима градили народи Совјетског
Савеза. Али крвожедни фашистички злочинци и њихови сатрапи
у осталим капиталистичким земљама љуто су се овог пута преварили. .Немају они сад против себе слабе европске државе, вођене од издајничке капиталистичке клике; земље изнутра растроване, разједињене и ослабљене петоколонашким издајничким
радом, већ имају против себе сложне двестомилионске народе
великог Совјетског Савеза, окупљене око херојске партије бољшевика, окупљене око свог великог и мудрог вође друга Стаљина. Они имају против себе непобедиву Црвену армију, грозну
силу која стоји као гранитна стена на одбрани социјалистичке
отаџбине. Они имају против себе радни народ и национално
угњетене читавог света. То је данас та сила која ће поломити

не само зубе '.-фвожедним фашистичким зверовима, него ће потпуно уништити ту заразу која хоће да својим смрадом окужи
читав свет.
РАДНИЦИ, СЕЉАЦИ И ГРАЂАНИ!
Немачки фашистички освајачи пропратили су, по своме
обичају, овај свој злочиначки напад на Совјетски Савез са најординарнијим измишл>отинама. Они су на брзу руку скрпили
неку оптужбу против Совјетског Савеза покушавајући оправдати
код свога народа и код осталог поштеног света свој напад, који
се ничим не може правдати. Може ли ико поштен на свету више
веровати глупим изговорима фашистичких пробисвета? Не може!
Немачка фашистичка пропаганда и пропаганда њихових реакционарних сестара у осталим капиталистичким земљама, па и
код нас, почела је бесно ригати свој отров лажи и клевете против
СССР-а. Она ће вас дневно засипати свим могућим лажним вестима о својим тобожњим „победама", да завара свој народ и
унесе забуну код свих оних који желе пораз фашистичким освајачима. Не верујте ништа фашистичким убојицама и крвницима
радног народа. Сачувајте вашу хладнокрвност и чините све да
се убрза пропаст тих највећих злочинаца што их памти историја човечанства. Верујте чврсто у то да је Совјетски Савез
са својом херојском Црвеном армијом таква сила коју нико на
свету није кадар савладати. Знајте да ће Совјетски Савез у својој
оправданој борби имати на својој страни не само симпатије, него
и подршку милионских радних маса читавог света. Херојски
народи Совјетског Савеза бију свој последњи бој, да једанпут
заувек не само одбране велику социјалистичку отаџбину од ф а шистичко-капиталистичких аждаја, него и да спасу напаћено
човечанство да га снова не задеси средњевековни мрак и
ропство.

РАДНИЦИ И РАДНИЦЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ!
Куцнуо је судбоносни тренутак. Започела је отсудна битка
против највећих непријатеља радничке класе, битка коју су ф а шистички злочинци сами заметнули мучким нападом на Совјетски Савез, наду свих трудбениха света. Драгоцена крв херојског совјетског народа пролива се не само ради одбране земље
социјализма, него и ради коначног социјалног и националног
ослобођења читавог радног човечанства. Према томе, то је и наша
борба, коју смо ми дужни подуггирати свим снагама па и својим
животима.

Пролетери свију земаља Југославије, на своја места, у прве
борбене редове. Збијте чврсто своје редове око ваше авангарде,
Комунистичке партије Југославије. Сваки на своје место! Непоколебљиво и дисциплиновано вршите свсју пролетерску дужност. Спремајте се хитно за последњи и отсудни бој. Не дозволите да се пролива драгоцена крв херојских совјетских
народа без вашег учешћа. Ваше пароле морају бити: ниједан
радник или радница не сме отићи у фашистичку Немачку, да
својим радом јача снаге фашистичких бандита. Ни један топ,
ни једна пушка, ни једно тане, ни једно зрно жита итд. не сме
вашом помоћи доспети у руке фашистичких злочинаца. Мобилизујте све ваше снаге против тога, да наша земља буде база за
снабдевање фаЦшстичких руља, које као бесни пси нападају
на Совјетски Савез, на нашу драгу социјалистичку домовину,
на нашу наду и кулу светиљу према којој с надом упире очи
напаћено радно човечанство читавог свијета.
Радници на железници и осталим транспортним средствима,
ви не смијете бити онај канал кроз који ће пролазити убојито
оружје и друга ратна средства намењена против Совјетског
Савеза и вас еамих. Сетите се ваших борбених традиција из прошле интервенције капиталистичког света против младе совјетске републике. Учините све што је у вашој моћи, да онемогућите
фашистичким злочинцима да гас искористе против Совјетског
Савеза, него и пред радним народом наше земље и читавог
света. 1 Ми вас позивамо да у овим судбоносним часовима извршите своју дужност која вам је намењена у овој отсудној борби.
ОМЈ1АДИНО ЈУГОСЛАВИЈЕ!
Бије се последњи бој с твојим највећим непријатељем —
с крвником младе генерације, с фашистичким злочинцима против којих си се ти увек спремно борила кад те је Комунистичка
партија позвала. Против тих истих твојих крвних непријатеља
млада генерација Совјетског Савеза већ бије тежак и крвави
бој. Пролива своју драгоцену крв за твоју срећнију будућност
та иста омладина Совјетског Савеза која је с песмом на устима
градила социјализам, која је већ имала извојевано све то за
чиме ти, омладино Југославије, чезнеш. Имала је срећан културан живот и осигурану будућност. Можеш ли ти, омладино,
остати по страни? ,Не можеш, ти мораш такође сада бити у првим редовима борбе против фашистичких злочинаца. Окупљај
своје снаге у Савезу комунистичке омладине, да под вођством
Комунистичке партије Југославије заузмеш своје место у борбеним редовима радничке класе.
1

Нејасно у оригиналу (Прим. ред.).

ХРВАТСКИ НАРОДЕ: РАДНИЦИ, СЕЉАЦИ. ВОЈНИЦИ И СВА
ПОШТЕНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈО!
Слуга фашистичких освајача — издајник Павелић — хоће
да се хрватски народ искористи у борби против Совјетског СаЕеза и против ослободилачке борбе наших народа. Није ли већ
тај, невином крвљу попрскани злочинац, нанео довољно срамоте
хрватском народу? Зар ћете дозволити да још и та страшна издаја буде покривена твојим хрватским именом? Зар ти хрватска
господа већ нису у прошлости нанела довољно срамоте? Не!
Сада кад је твоја истинска слобода већ тако близу, ти, хрватски
народе, нећеш допустити такве издаје. Војници у касарнама,
радници у фабрикама, сељаци у селу, уједините се у један јединствени фронт и борите се свим средствима против те фашистичке
издајничке банде и њихових фашистичких господара. Будите
спремни да заједно с осталим радним народом града и села земаља Југославије заузмете своје место у првим редовима у борби
за вашу срећнију будућност.
СРБИ, СЛОВЕНЦИ. ЦРНОГОРЦИ, МАКЕДОНЦИ И СВИ ОСТАЛИ
ПОРОБЉЕНИ НАРОДИ ЈУГОСЛАВИЈЕ!
Ви који стењете под окупаторском чизмом, сви ви који љубите слободу и независност, који нећете фашистичкога ропства,
знајте да је куцнуо час вашег скорог ослобођења од фашистичких освајача. Зато допринесите и ви ваш део у борби за вашу
слободу, под вођством Комунистичке партије Југославије. Борба
Совјетског Савеза јесте и ваша борба, јер се он бори против
вашег непријатеља под чијим ви јармом стењете. Не дајте се
завести разним домаћим реакционарима који су у служби ф а шистичких бандита. Ваше место јесте у борбеним редовима радничке класе која се бори за вашу истинску слободу и независност. Од те борбе згвиси ваша будућност и будућност ваше
деце. Ако љубите своју слободу и независност, ако нећете бити
туђи робови, ако желите да се ослободите фашистичког ропства, онда помогните свим средствима праведну борбу велике и
мирољубиве земље социјализма — Совјетског Савеза, уједините
своје снаге против ваших угњбтача, фашистичких освајача, који
поробише и опљачкаше вашу земљу.

КОМУНИСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ!
Дошао је онај најтежи час који смо ми у нашој борби предвидели. Ми смо знали шта спремају фашистички злочинци против СССР-а и читавог радничког човечанства. Крвожедни ф а -

шистички властодршци, који д р ж е у ропству своје народе и
народе подјармљених земаља, навестише нам рат до истребљења,
навестише преко радија крвави покољ комуниста. Ми ту борбу
прихваћамо, јер ми смо је очекивали и ми смо се на њу спремили.
У тој борби неће бити пардона ни једном комунисти, деру се
фашистички крвници, а ми кажемо: у тој борби неће бити пардона злочиначким фашистичким вођама и њиховим верним слугама, у тој борби неће бити пардона фашистичкој финансиској
олигархији и њезиним сатрапима.
Комунисти Југославије! Не оклевајте ни тренутка већ се
хитно спремајте за ту тешку борбу. Сместа прилагодите своје организације и њихов рад за тај последњи бој. Предузмите све да
чим боље осигурате наше драгоцене кадрове који су нам данас
више него икад потребни у тој борби. Организујте радне масе
и предајте им ваше тешко стечено искуство. Станите на чело
радних и национално угњетених маса и водите их у борбу против фашистичких тлачитеља наших народа. Одважност, дисциплина и хладнокрвност нека влада међу вама, јер ви морате
тиме дати пример другима. Извршите своју дужност авангарде
радничке класе Југославије. Напред у последњи и одлучни бој
за слободу и срећу човечанства!
Да живи велика и непооедива земља социјализма — Совјетски Савез!
Да жнви херојска Партија бољшевика СКП!
Да живи вођ и организатср прошлих и будућих победа
великог и моћног Совјетског Савеза, друг Стаљин!
Да живи Комунистичка Интернационала!
Да живи Комунистичка партија Југославије!
Да живи међународна солидарност свих угњетених и израбљиваних!
Да живи јединство и бороа радних маса Југославије!
Доле империјалистичко-фаишстички злочинци на челу са
крвавим Хитлером, Мусолинијем и осталим сатрапима!
ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

БР. 2
НРОГЛАС МЕТОДИЈА Ш А Т О Р О В А - Ш А Р Л А ПОСЛЕ Н А П А Д А
Ф А Ш И С Т И Ч К Е НЕМАЧКЕ НА СОВЈЕТСКИ С А В Е З 1

МАКЕДО.НСКИ НАРОДЕ, БУДИ НА ОПРЕЗИ!
Започео је рат фашистичких империјалистичких сила Немачке и Италије п р о т и в в е л и к е з е м љ е С о в ј е т с к и х С о ц и ј а л м с т и ч к и х Р е п у о л и к а . Фашистичка Немачка, Немачка банкара и капиталиста, после поробљавања већег дела Европе, окренула се да
пљачка и совјетску земљу, да руши в е л и к о дело с о ц и ј а л и з м а
совјетских народа. Зар је било мало што су потчинили мале народе и Француску? Сада су се окренули свом снагом да нападају
мирољубиве совјетске народе, да грабе њихово богатство, да их
порсбе и експлоатишу. Немачка је најподлије погазила уговор
о пријатељству и ненападању са СССР. К а о што је напао мале
народе преко ноћи без упозорења, Хитлер је исто тако напао
и бомбардовао совјетске градове без упозорења, без разлога.
Први и највећи разлог Хитлеровог напада на СССР је тај што
су он и његова разбојничка банда империјалиста. поробљивачи,
пљачкаши туђих богатстава, туђих земаља, туђих народа, да
би их користили и варварски експлоатисали. Друти разлог напада на СССР је тај што се Хитлер плаши пораста економске и
ројне моћи Совјета. Трећи разлог је што се Хитлер боји свога
народа, који гледа и хоће да Немачка буде уређена социјалистички, а не капиталистички, како је сада. И зато што он неће
социјализам, већ ж е л и да сачува капитализам, он је ударио на
СССР, да овај не би постојао, да га не би било, да не би с л у ж и о
као пример немачким масама.
Поставља се питање: шта ће радити Бутарска и какав ће
став заузети према рату против СССР? Бугарска ће ући у рат
против СССР, јер је она савезник Хитлера. Бугарска аутоматски улази у рат, јер црноморске луке и ваздушне базе користи
Немачка против СССР. Хитлер је нашао у лицу Финске и Р у муније две полуге које ће се тући за његове интересе.

РАДНИЦИ, ЗАНАТЛИЈЕ И ИНТЕЛИГЕНЦИЈО!

Свима вама је данас јасно да се Хитлер није борио и не бори
се за слободу малих и утњетених народа, и специјално за македонски народ. Што су српски великаши били прогнани из Ма1

О в а ј проглас ПК КПЈ за Македонију умножен је на гештетнеру.

кедоније, то је зато што влада генерала Симовића није хтела
да се придржава пакта који су Цветковић и Мачек потписали.
Хитлер и Рибентроп су изјавили да су читаву Македонију, укључујући и Солун, давали Србима само да остану мирни. То показује да Хитлер склапа погодбе и договоре који су погодни за
његову империјалистичку политику... Ви сте се сами убедили
на својим плећима да су Немци и њихови ортаци Бугари дошли
не да донесу слободу Македонији, већ да је опљачкају и поново
поробе. Сав труд Македонаца, сва македонска богатства, која су
српски великаши скупили по монополима, магацинима и амбарима, била су опљачкана и послата у Немачку. Није мали број
дућана и кућа које су опљачкали „ослободиоци". Поврх тога
Македонцима је забрањено да се зову Македонци, а македонска
култура и сва македонска 50-годишња борба за слободу и равноправност претставља се од бугарских завојевача не као македонска, већ као бугарска. Насиље против Македонаца са стране
бугарских власти узело је маха. Многи Македонци саслушавају
се у полицији. Има пребијсних без разлога — само зато што се
називају Македонцима. Највећи македонски песник, Венко Марковски из Скопља, ухапшен је у Софији и послат у логор. Спремају се велика хапшења и насиља над Македонцима.
МАКЕДОНСКИ СЕЉАЦИ!
Ви, који сте били експлоатисани од великосрба, а ваш дуЕан, афион, пиринач и жита узимани по најнижој цени; ви,
чија је земља била раздавана четницима, официрима и националним херојима 2 , не осећате се ни економски ни националнополитички слободни. Вашу земљу, поробљену од великаша и колониста, узима бутарска држава. Бугарска влада спрема се да силом дотера и пресели из северне Бугарске сељаке на ту земљу
колониста, да би могла да претопи Македонце. Бугари иду стопама Срба. Вуну вам узимају по 60—70 лева. Исто ће бити и
с дуваном и житом. Влада је решила да се од сељака узима
50% жита, без обзира да ли ће га имати за вас или не, само да
би се дало Немцима. У сваком ће срезу бити трговаца — дућанџија који ће сг,ми одређивати цене. Чека вас страшна експлоа* Шарло је све колонисте у Македонији називао „четницима, официрима и националним херојима" иако је међу њима било више сиромашних сељака из Србије, Лике и Црне Горе који су осуђивали ненародни
велнкосрпски режим у бнвшој Југославији. Шарло је овакав ста имао
и пре рата, због чега је био критикован на V земаљској конференцији
КИЈ. Но и поред тога, одмах после окупације прећутно је прешао преко
прогона насељеника — Срба, Црногораца и др. од бугарске власти, па
се чак и солидарисао са окупатором. уместо да је мобилисло партиску
организацију протнв нечовечних поступака бутарске власти.

и

тација и пљачка. Све ће се носити у Немачку и Бугарску, а
македонски народ ће гладовати и неће се моћи заситити ни паприкама и луком.
МАКЕДОНЦИ, ТУРЦИ, АРНАУТИ И ДРУГИ!
Ж и в о т и опстанак су вам стављени на коцку. Глад, мизерије и страдање вас чекају. Ваша се стока узима да би се
најели Немци, да би водили борбу против широке и славне совјетске земље, против слооодног 200-милионског народа који је
задивио свет својим успесима у области материјалне и духовне
културе. Завидели су немачки империјалисти богатом и слободном животу совјетског грађанина и колхозника, те хоће да му
уђу у башту, да му нанесу штету. Али је совјетски народ још
пре 20 година пружио отпор нападу 14 капиталистичких земаља
и сачувао своју слободу и земљу. Хитлер је заборавио да су 1918
године армије к а ј з е р а Виљема биле потучене у Украјини и да
су најсрамније побегле. Ако је онда слаба, немоћна, млада совјетска Русија потукла свих 14 држава, данас је још сигурније
да ће то бити, али ће ж р т в е и страдања бити велика.
У овим решавајућим часовима за читаво човечанство, када
се за вечна времена решава судбина народа, дужност је македонског народа да заједно са другим народима п о к а ж е своју солидарност, СЕОЈе симпатије према геликом совјетском народу,
јер је тамо изграђено братство и једнакост народа а за братство,
једнакост и слободу наш македонски народ је дао хиљаде крвавих жртава. Данас, ви Македонци, можете да добијете слободу
и равноправност само помоћу совјетских народа, само њиховом
победом, на челу с великом душом совјетске Русије — руским
пролетаријатом и његовом ч борбом. Борба СССР је и ваша борба
за слободу, за правду и равноправност — против ф а ш и с т и ч к е
диктатуре, против империјализма и колонијалног ропства.

МАКЕДОНЦИ!
Хитлер треба да буде потучен! Треба да се спасе напасти
не само СССР већ и сви угњетени народи у Европи. Дошао је
час да се сви мали народи, у к љ у ч у ј у ћ и и македонски народ,
сслободе јарма Немаца и Италијана. Треба да буду потучени и
бугарски фашисти који се спремају да се заједно са Хитлером
боре против СССР. Бугарски су фашисти заборавили да је 1919
године грчка војска, која се борила против Совјета, била код
Одесе натерана у море и подављена. Исто може да се деси и
бугарским трупама ако буду послате у Русију.

Парола Македонаца је:
Доле антисовјетски рат!
Доле империјалистички рат!
Нспредавање никакве робе Немцима и Бугарнма!
Потпуни оојкст! Не борба са Црвеном армијом, већ предавање и прелажење на страну Црвене војске!
Да живи велики и славни СССР!
Да жнви слободна совјетска Македонија!
Јун, 1941 године
ПОКРАЈИНСКИ КО.МИТЕТ РАДНИЧК1:
ПАРТИЈЕ У МАКЕДОНИЈИ3

БР. 3
ПИСМО ЦЕНТРАЛНОГ КОМИТЕТА КПЈ ОД 24 ЈУЛА 1941 ГОД.
ПОКРАЈ1ШСКОМ КОМИТЕТУ К П Ј ЗА МАКЕДОНИЈУ. КОЈИМ СЕ ОСУЂУЈЕ АНТИПАРТИСКИ И КОНТРАРЕВОЛУЦИОНАРНИ РАД МЕТОДИЈА ШАТОРОВА-ШАРЛА 1
ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ ЗА МАКЕДОНИЈУ
ДРАГИ ДРУГОВИ,
Поступак старог „Бугарина" 2 , који је био одговоран пред
ЦК КПЈ за рад у Македонији, показао се не само антипартиски,
већ и контрареволуционаран.
1) Он је саботирао издавање прогласа ЦК К П Ј и заузео
национал-шовинистички став.
2) Он је прекинуо све везе са ЦК К П Ј после окупације и
није се одазвао на позив да дође са извештајем ЦК-у. Не само
то, он није сматрао за потребно ни да образложи тај свој прекид.
Ј
После окупације Македоније Шарло је на своју руку променио
назив ПК КПЈ за Македонију на: Покрајински комитет радничке партије
за Македонију. Он ја тнме хтео да прикључи партиску организацију
Македоније илегалној (у то време) Бугарској радничкој партији. Шарло
је још од априла 1941 год. почео да одбнја све днрективе ПК КПЈ,
стављајући се под руководство бугарске партије и спроводећи њену
опортуннстичку политику.
1
Докуменат је у рукопису на српскохрватском језику. Он је препис
из 1941
године.
1
Методнје Шаторов-Шарло

3) Он је заузео непријатељски стаз према друговима Србима 3 , заузео је став који се ничим не разликује од става македонске реакдионарне буржоазије.
4) Он је занемарио своју партијску активност сада када је
дужност Партије да развије све своје снаге у борби против окупатора, а за помоћ СССР-у 4 .
5) Он је игнорисао сва партијска правила у погледу уну•храшњих партијских односа и дисциплине.
Према томе, ЦК КПЈ сав тај његов поступак сматра антипартијским и контрареволуционарним и због тога га скида са
његове дужности члана ПК за Македонију и искључује из
Партије.
Друтови,
ЦК је решио да пошаље код вас једног или двојицу другова, али док то буде учињено, ми стављамо пред вашу организацију следеће задатке:
1) У вези са нападом фашистичких банди на Совјетски
Савез читава наша Партија, укључивши и вашу организацију,
има да врши свестрану саботажу против окупатора:
а) рушити жељезнице; б) уништавати транспортне возове;
в) палити и уништавати сав ратни материјал и животне намирнице које су одређене за окупатора, а за борбу против СССР-а;
г) вршити саботажу у фабрикама и рудницима. Руднике по могућству уништити, д) кидати и резати телефонске кг,.з и телеграфске жице, и то непрекидно, јер се тиме кочи саобраћај и
кретање непријатељских трупа и материјала. Уништавати све
— све што служи окупаторима и непријатељима СССР-а. У те
непријатеље спадају и бугарски окупатори. То није само нашз
одлука него и одлука „Деде" 5 одозго. Свака саботажа извршавања тих задатака повлачи за собом не само искључење из
Партије, већ и много теже казне.
2) Скоро у свим покрајинама Југославије, а нарочито у
Србији, Црној Гори и Босни, организовани су партизански одреди
за борбу против окупатора и за вршење диверзија. Ти партизански одреди већ воде борбу са успехом. Стављамо пред вас
задатак да одмах приступите организовању партизанских одреда.
' Одмах са окупацијом Македоннје, Шарло је самовољно отстранно
из ПК КПЈ за Македонију Блажа Орландића и Добривоја Видића, мотивншући то тиме што су они Срби и да као таквн немају шта да раде
у Македонији.
4
Шарло је одбијао да спроводи директиве које су се односиле
на оружани устанак македонског народа у заједници са осталим народима Југославије, тврдећи да је тај став .англофилски и импернјалистичкп.
У овоме Шарло је био потпомаган од бугарског ЦК.
5
Коминтерна

у које могу улазити сви они који су вољни да се боре против
окупатора и који хоће да помажу борбу СССР-а, јер је то и
наша борба.
Поступите одмах по овим директивама.
Другарски вас поздравља за ЦК КПЈ.
Тито

БР. 4
ОДЛУКА КОМИНТЕРНЕ ОД АВГУСТА 1941 ГОД. О КОМПЕТЕНЦИЈИ ЦК К П Ј ЗА ПАРТИСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ МАКЕДОНИЈЕ 1
1942, август
Македонија да буде код Југославије по разлозима практичним и целисходним 2 . Основна борба сада се води против немачких и талијанских окупатора и њихових агената. Главно
средство борбе сада је партизански покрет. Овај покрет сада се
развија на југословенској територији и под руководством Југославије. Српска Македонија 3 треба да постане једна база овог
покрета, која дезорганизује позадину Немачке и Италије на
Балкану.
Имајући у виду војни положај у Македонији, неопходно
је да се створи најтешња сарадња између Југославије и Бугарске, нарочито по местима 4 .
Бугарска треба да да БК" који се налази на територији
Југославије, да изађе у сусрет, да указује свестрану помоћ Југославији и обе партије да заузму став за самоопредељење македонског народа.
Потребан је напор за осигурање сарадње између бугарског
и југословенског народа против заједничког непријатеља.
1
Редакција располаже преписом овог документа, из 1941 године.
Овај докуменат добио је ЦК Бугарске партије у виду телеграма, а ЦК
Бутарске партије доставио га је ЦК КПЈ у виду пнсма.
Ј
Коминтерна, као што се види из овог документа, није нзричито
осудила узурпаторску политику ЦК БКП н контрареволуционарни рад
Шар.ча, нити је заузела принцнпијелан став по овом питању, већ мотивисала ову одлуку само „разлознма практнчним и целисходним".
5
Неправилан назив. Мисли се на Вардарску Македонију.
4
Тј. на терену
5
Није јасно у оригиналу.

БР. 5
П И С М О Ц К Б У Г А Р С К Е П А Р Т И Ј Е О Д А В Г У С Т А 1941 ГОД.
ЦЕНТРАЛНОМ КОМИТЕТУ КПЈ О РЕШЕЊУ КОМИНТЕРНЕ
ДА МАКЕДОНСКА ПАРТИСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СПАДА У
НАДЛЕЖНОСТ ЦК КПЈ1
1. Ми се без резерве слажемо са решењем КИ. Предлажемо
македонским друговима безусловно придржавање, неодложно
у с п о с т а в љ а љ е в е з е са Ј у т о с л а в и ј о м и активно с п р о в о ђ е њ е р е шења под руководством Југославије.
2. За контакт са Ј у г о с л а в и ј о м и к о о р д и н а ц и ј у п о с л а у М а кедонији, ми п р е д л а ж е м о нашег пуномоћника при П К М 2 .
3. За основно о б ј а ш њ е њ е и за л а к ш у л и к в и д а ц и ј у н е н о р малног стања ш а љ е м о с п е ц и ј а л н о н а ш е г човека, з а кога ћ е м о
спремити писмене инструкције3.
4. С л а ж е м о се са л и н и ј о м Ј у г о с л а в и ј е и з л о ж е н о м у п и с м у
п о с л а т о м нама.
Истовремено правимо следеће примедбе:
а) Р е ш е њ е за п о в е з и в а њ е са М а к е д о н с к о м к о м п а р т и ј о м б и л о
је у з е т о б е з нарочитог о б а в е ш т е њ а претставника Ј у г о с л а в и ј е и
руководећи се практичним разлозима.
б ) С л а ж е м о с е д а ј е д р у г „Стари" 4 н а п р а в и о г р у б е п о л и т и ч к е и с р г а н и з а ц и о н е г р е ш к е (предаја о р у ж ј а , совјетска М а кедонија, н е п а р т и с к о п о н а ш а њ е према Југославији), за к о ј е га
о с у ђ у ј е м о и за к о ј е он з а с л у ж у ј е к а з н у . А л и ми сматрамо, п о з н а ј у ћ и његов п р е д а н и р а д у Бутарској, да је п р е н а г л о о к а р а к терисан
као
класни
непријатељ и контрареволуционаран
елемент5.
1

Редакција располаже оригиналнгш српским преводом овог писма.
На писму нема датума а пнсано је крајем августа 1941 године.
1
Покрајински комитет КПЈ за Македонију.
® Делегат ЦК БКП Бојан Балгарјанов дошао је у Скопље почетком
октобра 1941 год. Он се није повезао са тадањим ПК ни са његовим
секретаром, другом Лазаром Колишевским. већ са Шарлом, који се
још налазио у Скопљу. После пада друга Колишевског у руке полнцијн,
Балгарјанов, преко Бана Андрејева, којн је преузео руководство ПК,
наставио је да спроводи опортунистичку линију ЦК Бугарске партије у
редовима партиске организацнје Македоннје.
4
Методпје Шаторов-Шарло
5
У Скопљ\- је Шзрло био до 11 октобра 1941 године. После овог датума пошао у Бугарску на дужност секретара Софиског обласног комитета. После кратког времена смењен је са те дужности „због грубих
грешака" и послат у ун\трашњост Бугарске на партнски рад као секретар Обласног комитета БКП. Непосредно пре уласка совјетских трупа
у Бугарску, погинуо је почетком септембра 1944 год. у сукобу тада
формнраног партизанског одреда и бугарске полнције.

Интервенишемо за у б л а ж е њ е казне. Ж е л и м о да се реорганизација изврши максимално организовано и без раздора, у
чему ћемо суделовати и ми.
Братске поздраве примите за сјајну борбу и ж е љ е за успех.
ЦК БКП

БР. 6
ИЗВЕШТАЈ Д Р А Г А Н А П А В Л О В И Ћ А , ПОВЕРЕНИКА ЦК КПЈ
У МАКЕДОНИЈИ, ОД 28 АВГУСТА 1941 ГОД. О СТАЊУ У П А Р ТИСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ МАКЕДОНИЈЕ И И З Д А Ј Н И Ч К О М
Р А Д У МЕТОДИЈА Ш А Т О Р О В А - Ш А Р Л А 1
ИЗ МАК.»

№ 28. VIII. [1941]

Другог дана по доласку у Ск. 4 састао сам се са целим ПК
(4 члана). Претходно сам разговарао са два члана посебно. Један
(другарица) је одмах са одобравањем примио одлуку „Тате" 8 ,
док други после извесног колебања. Међутим на састанку, где сам
прочитао писмо, и он је са другом двојицом одбио да прими
одлуке. Мотивишу тиме да су сада одговорни пред „Татом" из
Буг.® Не признају такође своју неактивност и грешке ,,ст. Буг." 7
Сматрају да је одлука „Тате" донесена на основу клевете и л а ж и
једнога човека.
Саопштио сам им да их у име „Тате" суспендујем. Наравно
да и то нису признали. З а у з е л и су врло непријатељски и заједљив став према „Тати". Нарочито „ст. Буг." Говори свуда
да је „Тата" англофилски, о диктатури појединаца, о човеку са
златним г!рстеном итд. У вези са искључењем к а ж е да су то
прљава посла и да је ту умешан Интелиџенс Сервис. Мене и д р у гове који су повели најоштрију борбу против ПК називају ф р а к ционашима и саботерима и проваљују имена (другарицу из ПК
и још неке).
Већ првих дана разговарао сам са некЈгм друговима. Они се
потпуно с л а ж у са одлуком „Тате", само д р ж е да треба што пре
решити питање којој парт. припада Мак. орг., јер сада сви сматрају да припада Буг., и да ће многи добри другови само из дис1

Редакција располаже оригииалиим извештајем у рукопису.
Македоније
' Ниш
' Скопље
« ЦК КПЈ
« ЦК БКП
7
„Стари Бугарин"
1

2

Зборник том VII, кн>. 1
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циплине ићи за ПК и сматрати пут којим идемо у борби против
ПК неправилним и фракционашким. Ово се показало као потпуно
тачно. Стога сам одмах послао једног друга у Соф. 8 (друта Ј1.а који
је са мном дошао у Мак.). Такође сам послао и једног друга у
провинцију да дође у контакт и разговара са М. орг. 10 Написао
сам и један циркулар за све орг. и чланове п. 11 У цирк. 12 износим ово: данашња ситуац. тј. напад на СС 13 и задаци који се у
вези са тим постављају пред свим ком. орг. Борба у свим окупираним земљама, као и у свим покрајинама Ј. 1 4 Једино никаква активност у Мак. Кривица до ПК. Одлука ,,Тате" о искључењу одговорног човека у ПК. Став ПК по тој одлуци. Питање
којој ће се парт. прикључити Мак. орг. није централно и битно
и да ће га братски решити две „Тате". Битно је неактивност ПК,
његове грешке и саботерски и контрарев. став. Завршавам с позивом да одмах пређу на припреме и извршење задатака. 1 5
Неке орг. у потпуности су примиле одлуку, док се један
део колебао или сасвим одбио.
За 17. авг. ПК је сазвао покр. конф.1® Дошао је и делегат
од „Тате" из Буг. 17 Било ми је онемогућено да се са њим видим
пре конфер. Тек после могао сам са њим да разговарам, и то
свега 45 минута, јер је одмах ишао натраг.' Изложио сам му цео
случај, подвлачећи нарочито злочиначку неактивност у овом моменту. Он ми је прво рекао да постоји одобрење од друга Димитрова о прикључењу Мак. орг. Буг. парт. Затим, на моје велико изненађење, сматра да није било неактивности и грешака
(сем одлуке о предаји оружја, а и то изгледа не држи великом
грешком). К а ж е да „Тата" из Буг. и „Деда" познају врло добро
„старог Буг." и имају поверење у њега. Руководство остаје старо.
Сматра да су одлуке „Тате" преоштре и донесене без икаквог
проверавања. Због оваквог његовог става био сам приморан да
пристанем да се прекине борба на терену и решење целог случаја пренесе на „Очеве" и „Деду". После три дана дошао је и
друт 18 из Соф. Тамо се видео са „Татом". Рекли су му отприлике
исто што и мени.
8

Софију
• Лззар Колишевски
10
Месним организацијама
11
Партије
11
Циркулару
"14 Совјетски Савез
Југославије
15
Мисли се на оружану борбу македонског народа против окупатора.
18
Конференцију, која је одржана у Скопљу у присуству неколико
људи,17 сазвао је делегат ЦК БКП са циљем да оправда Шарлову политику.
Из Бугарске је као делегат дошао Петар Богданов.
18
Лазар Колишсвски

Фотокопија последње странице документа бр. 6

Под таквим околностима морао сам напустити Мак. Сматрам да питање треба што пре рашчистити директно између
„Очева" из Буг. и Ј. „Тата" из Буг. иначе тражи састанак ради
извесних питања у вези са ситуац. на Балк. 1 9 и Свесловенским
конгресом. Овај састанак могао би се удесити у Мак.
Друг Ј1.20 је искључен. Биће вероватно искључена још 2—3
друга, а мсжда и другарица из ПК.- 1 Друг Ј1. и другарица моле
да им се што пре одговори да ли да дођу у Срб. 22 или да
остану у М. 23
Напомињем да сам три дана по доласку послао преко Врање
извештај, али услед изненадног великог хапшења у Вр. 24 и
прекида везе са Ј1еск.[овцем] извештај није стигао, што сам тек у
Ј1.25 сазнао. Држао сам да сте га примили. Послати курира било
је врло тешко.

Што се тиче рада ПК укратко наводим шта сам могао проверити и утврдити:
1. Потпуна неактивност на свим секторима.
2. Скоро никаква контрола и ревизија од стране ПК као
ни помоћ месним орг.
3. Упропашћена техника (за време уласка окупат. трупа
штампарија избачена напоље где је зарђала и пропала. Још је
увек напољу.)
4. Одлука о предаји и нескупљању оружја нанела је огромне штете парт.
5. Незадовољство многих орг. са ПК.
6. ПК не познаје стање и снагу орг. (н. пр. случај са демостр. у Ск. 2в )
Поред тога и низ мањих грешака, пропуста, неправилности,
кршења конспир. и дисц., аљкавости итд.
д.27

Балкану
Лазар Колишевски — искључио га Шарлов ПК.
Мара Нацева
" Србију
" Македонији
14
Врању
"г Лесковцу
* Мисли се на демонстрације одржане у Скопљу 2 августа 1941 год.
поводом
прославе Илнндена.
17
Драган Павловић — Шиља после повратка из Македоније као комесар шумадиског батаљона Прве пролетерске бригаде погинуо 21 јануара 1942 год. код с. Пјеновца (на прузн Завидовићи—Олово).
м
11

БР. 7
ТЕЛЕГРАМ Д Р У Г А ТИТА И З В Р Ш Н О М КОМИТЕТУ К О М И Н ТЕРНЕ ОД 4 СЕПТЕМБРА 1941 ГОД. О О Т К А З И В А Њ У ПОСЛУШНОСТИ ПК М А К Е Д О Н И Ј Е И П Р Е Д У З Е Т И М М Е Р А М А
ОД Ц К К П Ј 1
Македонски ПК отказао о д р ж а в а њ е веза с нама и повезао
се са КП Бугарске одмах у почетку окупације Македоније.
Шарло није хтео поћи на трократни позив ЦК у Београд на
седницу да се претресе питање Македоније. Одбио је да р а з д е л и
проглас ЦК К П Ј са позивом на акције, дао директиву да се преда
све о р у ж ј е властима и з а у з е о став на совјетску Македонију и
чекање Црвене војске. Према српским друговима у Македонији
з а у з е о је непријатељски став. Шарло води харангу код чланства
против воћства К П Ј и секретара, називајући га англофилским
због тога што је у прогласу казао да је Југославија поробљена.
Послали смо делегата у Македонију 2 и у Софију. 3 Бугарски ЦК Партије п о д р ж а в а Шарла и к а ж е да је Македонија припојена Бугарској КП по налогу Коминтерне. Сматрамо неправилним такав поступак ЦК бугарске Партије. Ми смо Шарла
искључили из Партије због саботаже акција, због грубог кршења дисциплине, због харанге против руководства, због националног шовинизма итд.
У Македонији до данас нема никаквих акција и партизанских одреда због таквог злочиначког става.
Ми ш а љ е м о нашег делегата да организује партизанске
одреде, акције и д а љ и рад, а кривце ћемо ставити под н а ш ратни
партизански суд. Молимо јавите нам да ли је тачно да је КП у
Македонији заиста припојена Бугарској по вашем налогу. Сматрамо да то није добро, јер и бугарска Партија слабо стоји са
акцијама и везама,

