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
НРОГЛАС 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

НРОГЛАС МЕТОДИЈА ШАТОРОВА-ШАРЛА ПОСЛЕ НАПАДА
ФАШИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ НА СОВЈЕТСКИ САВЕЗ 1
МАКЕДО.НСКИ НАРОДЕ, БУДИ НА ОПРЕЗИ!
Започео је рат фашистичких империјалистичких сила Немачке и Италије против велике земље Совјетских Социјалмстичких Репуолика. Фашистичка Немачка, Немачка банкара и капиталиста, после поробљавања већег дела Европе, окренула се да
пљачка и совјетску земљу, да руши велико дело социјализма
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. Као 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 т а ј што се Хитлер плаши пораста економске и
војне 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 жели да сачува капитализам, он је ударио на
СССР, да овај не би постојао, да га не би било, да не би служио
као пример немачким масама.
Поставља се питање: шта ће радити Бугарска 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 Румуније 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

Овај 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.

ПИСМО ЦК БУГАРСКЕ ПАРТИЈЕ ОД АВГУСТА 1941 ГОД.
ЦЕНТРАЛНОМ КОМИТЕТУ К П Ј О РЕШЕЊУ КОМИНТЕРНЕ
ДА МАКЕДОНСКА ПАРТИСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СПАДА У
НАДЛЕЖНОСТ ЦК К П Ј 1
1. Ми се без резерве слажемо са решењем КИ. Предлажемо
македонским друговима безусловно придржавање, неодложно
успостављаље везе са Јутославијом и активно спровођење решења под руководством Југославије.
2. За контакт са Југославијом и координацију посла у Македонији, ми предлажемо нашег пуномоћника при ПКМ 2 .
3. За основно објашњење и за лакшу ликвидацију ненормалног стања шаљемо специјално нашег човека, за кога ћемо
спремити писмене инструкције 3 .
4. Слажемо се са линијом Југославије изложеном у писму
послатом нама.
Истовремено правимо следеће примедбе:
а) Решење за повезивање са Македонском компартијом било
је узето без нарочитог обавештења претставника Југославије и
руководећи се практичним разлозима.
б) Слажемо се да је друг „Стари" 4 направио грубе политичке и срганизационе грешке (предаја оружја, совјетска Македонија, непартиско понашање према Југославији), за које га
осуђујемо и за које он заслужује казну. Али ми сматрамо, познајући његов предани рад у Бутарској, да је пренагло окарактерисан као класни непријатељ и контрареволуционаран
елемент 5 .
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 ублажење казне. Желимо да се реорганизација изврши максимално организовано и без раздора, у
чему ћемо суделовати и ми.
Братске поздраве примите за сјајну борбу и жеље за успех.
ЦК БКП

БР. 6
ИЗВЕШТАЈ ДРАГАНА ПАВЛОВИЋА, ПОВЕРЕНИКА ЦК К П Ј
У МАКЕДОНИЈИ, ОД 28 АВГУСТА 1941 ГОД. О СТАЊУ У ПАРТИСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ МАКЕДОНИЈЕ И ИЗДАЈНИЧКОМ
РАДУ МЕТОДИЈА ШАТОРОВА-ШАРЛА 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. Заузели 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 каже да су то
прљава посла и да је ту умешан Интелиџенс Сервис. Мене и другове 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 слажу са одлуком „Тате", само држе 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
1

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

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

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
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ТЕЛЕГРАМ ДРУГА ТИТА ИЗВРШНОМ КОМИТЕТУ КОМИНТЕРНЕ ОД 4 СЕПТЕМБРА 1941 ГОД. О ОТКАЗИВАЊУ ПОСЛУШНОСТИ ПК МАКЕДОНИЈЕ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА
ОД ЦК К П Ј 1
Македонски ПК отказао одржавање 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 раздели
проглас ЦК К П Ј са позивом на акције, дао директиву да се преда
све оружје властима и заузео став на совјетску Македонију и
чекање Црвене војске. Према српским друговима у Македонији
заузео 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 подржава Шарла и каже 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 шаљемо нашег делегата да организује партизанске
одреде, акције и даљи рад, а кривце ћемо ставити под наш 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, пошто су њене везе разбијене.
4-1Х. [1941]
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слат је Комуннстнчкој интернационали 4 септембра
одлука КИ о македонском питању донесена крајем
и послата преко ЦК Бугарске. Због рђавих веза, она
КПЈ почетком
септембра 1941 године.
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Валтер 4

Овај телеграм по1941 год. иако је
августа 1941 год
је достављена ЦК

ОТВОРЕНО ПИСМО ЦК К П Ј ОД 6 СЕПТЕМБРА 1941 ГОД.
ЧЛАНОВИМА ПАРТИЈЕ У МАКЕДОНИЈИ У КОМЕ СЕ ОБАВЕШТАВА ЧЛАНСТВО О АНТИПАРТИСКОМ РАДУ ДОТАДАЊЕГ ПК КПЈ ЗА МАКЕДОНИЈУ И ЊЕГОВОМ СУСПЕНДОВАЊУ 1
ЧЛАНОВИМА КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ У МАКЕДОНИЈИ
Хиљаде чланова Комунистичке партије Југоелавије ступило је на позив ЦК К П Ј у редове народних партизана који се
херојски боре против фашистичких окупатора који су поробили
нашу земљу и зверски истребљују наше народе. Партизани се
боре у Србији, у Црној Гори, у Словенији, у Хрватској, у Босни
и Херцеговини, у Војводини и Далмацији. У тој борби већ су
пале не стотине, него хиљаде бораца који су похрлили у борбу
против омражених фашистичких освајача. Та херојска борба наших партизана задивила је цео свет.
Крволочни и подмукли освајач Хитлер, који је поробио
толике народе у Европи, напао је мучки и Совјетски Савез. Од
тога момента била је наша света дужност да заједно са херојским народима Совјетског Савеза допринесемо и ми свој део у
борби против фашистичких крволока, да подупремо борбу совјетског народа који се тако херојски бори не само за своју ствар,
него и за ствар читавог културног човечанства.
Са организацијом партизанских одреда и саботажа у Јутославији, Комунистичка партија постигла је то да је непријатељ
морао довести нове дивизије у Јутославију, да му је поремећен
транспорт, да су му уништени многи рудници где је добијао сировине, да му гори тло под ногама и не осећа се тако сигуран у
овој земљи која је такође требало да му послужи као извоо за
снабдевање његових крвавих хорди у борби против Совјетског
Савеза.
Док се по читавој земљи воде тако жестоке борбе са окупаторима, Македонија мирује, тамо непријатељ слободно шета,
осећа се сигурним, јер му нико не смета. Зашто је то тако? Где
леже узроци томе? Узроци л е ж е у саботерском држању неких
руководећих људи из ПК Македоније, који су свесно саботирали
директизе ЦК КПЈ. Главни човек из Македоније, стари Шарло,
уништио је проглас К П Ј у коме се позива чланство на борбу и
акције. Стари Шарло учинио је грубу политичку погрешку што
1
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је на садањој етапи узео курс на стварање совјетске Македоније, уместо да се организују све родољубизе снаге у борбу против фашистичких освајача; он је издао директиву да се о р у ж ј е
преда у руке непријатеља, 2 а народ остане голорук, чиме је учињена издаја над интересима народа. Запгго ви сада немате
оружје? Зато што сте га предали уместо да сте га з а д р ж а л и и
водили борбу против омражених освајача, као и сви народи Југославије. Он је одбио да се одазове на позив ЦК наше Партије и
дође у Београд да би се претресло питање македонске организације, он је без нашег знања отишао у Софију и тамо издејствовао тобожње припајање бугарској Партији, о чему ми до данас
појма нисмо имали, он харангира против руководства К П Ј и
најподлије клевеће. ПК Македоније није организовао партизанске одреде, н и ј е организовао никакве акције и саботаже, није
извршио оно што је тражила Коминтерна, већ је свесно саботирао те акције и хтео се бекством у Софију извући испод наше
контроле. Ти људи ч е к а ј у долазак Црвене армије, гледају мирно
како гину и крваре дивни совјетски људи. Они сањаре о томе
да дође Црвена армија и донесе им власт на тањиру. Став рукоЕодства и неких другова у Македонији према српским друговима
није правилан, у њему има националног шовинизма који је недопустив у редовима Ко.мунистичке партије.
Ево, због свега тога смо ми искључили Шарла из Партије,
а читаво руководство скинули, о чему смо обавестили К И 3 и
братску бугарску Партију.
Другови Македонци, ми шаљемо поново нашег повереника 4
к вама с пуномоћијем да спроведе наше писмо, да организује
партизанске одреде и друге акције. Тражимо од вас да примите
његове мере и да га подупрете у раду. Дигните све што је поштено и што хоће да се бори против фашистичких освајача и
њихових бугарских агената. Прегните на рад и надокнадите оно
што сте пропустили не вашом кривњом, већ кривњом неколико
саботера. Наш повереник има пуномоћ да организира оперативно
руководство, од кога ви треба да примите директиве, док не
дође одлука КИ преко нас о вашем питању.
Старо руководство нема више никаквих права. Она искључења, која је оно извршило, ми поништавамо и дајемо задатак
поверенику да организује комисију која ће поново испитати кривицу искључених друтова.
Другови Македонци, у бој! Не д а ј т е се сметати и саботирати у вашим акцијама. Организујте партизанске одреде, ру1

Одмах по уласку окупаторских трупа у Македонију, Шарло је
издао директиву да се оружје преда окупатору мотивишући то тнме „да
се не компромитују кадрови", „да се кадровн сачувају" и т. сл.
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шите мостове, железнице, телеграф, уништавајте све војне објекте, уништавајте немачке окупаторе који пролазе кроз Македонију, уништавајте њихове бугарске агенте, уништавајте издајице и саботере! Ваша је дужност да подупрете херојску борбу
совјетског народа, да подупрете борбу осталих народа Југославије који су се дигли на устанак против утњетача. Укључите
се у редове народних партизана Југославије, који пишу славну
страницу у историји наше Комунистичке партије и свих народа
Југославије.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ.
6. IX. 1941.

ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ
ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

БР. 9
ПИСМО ЦЕНТРАЛНОГ КОМИТЕТА КОМУИИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЦК Б К П ОД 6 СЕПТЕМБРА 1941 ГОД. У
ВЕЗИ ШАРЛА И ЊЕГОВОГ КОНТРАРЕВОЛУЦИОНАРНОГ И
АНТИПАРТИСКОГ РАДА 1
ЗА ЦК КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ БУГАРСКЕ
Драги другови, случај са македонском организацијом понукао нас је да се обратимо на вас овим писмом, јер сматрамо
да сте до извјесног степена и ви одговорни за то што се догодило у македонској организацији.- Руководство ПК у Македонији оправдава своје поступке тиме што је оно тобоже уредило
припајање македонске организације са вама, да добија директиве
од вас и да је Коминтерна преко вас потврдила то припајање.
Ми сматрамо такав поступак сасвим неправилним, јер је по том
питању требало са нама разговарати и заједнички ту ствар
уредити.
Када је Југославија била поробљена од окупатора, ми смо
хитно позивали претставнике свих обласних и покрајинских комитета и чланове ЦК Партије да заједнички са њима претресемо новонасталу ситуацију. Одазвали су се сви осим Македо1
Редакција располаже копијом овог писма које је упућено пре
добивања
одлуке Коминтерне о македонском питању.
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Уживајући подршку бугарског ЦК, Шарло је одбијао да преда
дужност секретара ПК КПЈ за Македонију иако је био раскринкан међу
партиским чланством као непријатељ и контрареволуционар.

наца 3 . Ми смо поновс, још два пута, позивалп Шарла да дође у
Београд да бисмо заједно са њим претресли питање македонске
организације, да дамо директиве за акције и за организацију
партизанских одреда. Али узалуд, Шарло није хтео да дође, он
је радије отишао у Софију чим су немачке и бугарске чете
окупирале Македонију. У исто време, другови које смо ми слали
у Македонију доносили су извештаје из којих се могао јасно
видети саботерски и антипартијски став тамошњих руководећих
људи међу којима је главни кривац био Шарло.
У чему је све кривица Шарла? 1. Шарло се није одазвао
на трократни позив ЦК КПЈ, да као члан тога форума дође на
седницу, чиме је грубо прекршио партиску дисциплину и саботирао своје партиске дужности. 2. Саботирао је ширење и
умножавање Прогласа ЦК К П Ј поводом напада фашистичких
бандита на Совјетски Савез, у коме се позива народ на борбу
са окупаторима. Он је тај проглас уништио са једном чудном
мотивацијом, да је проглас англофилски, јер се у њему говори
да су народи Југославије поробљени од окупатора. Према томе,
по његовом гледишту, насупрот гледишту СССР-а и читавог
света, народи Југославије нису поробљени, а Македонија је ослобођена. Ово мирише не само на национал-шовинизам, већ и на
германофилство. 3. Он је заузео саботерски став по питању
акција против окупатора, а насупрот томе он је донео одлуку
да треба предати оружје властима, чиме је учинио отворену
издају у прилог окупатора. 4. Он је заузео скроз погрешан и
штетан став, упркос линији КПЈ, узевши курс на стварање совјетске Македоније на садашњој етапи ослободилачког рата и
борбе заједно са свим прогресивним снагама против фашизма.
5. Наш делегат је утврдио на лицу места да Шарло не само не
признаје своје грешке, већ и клевеће руководство К П Ј и секретара Партије, оптужујући га да је англофилско итд. На основу
свега тога ЦК К П Ј искључио је из редова Партије Шарла као
саботера и антипартијског елемента, о чему обавештавамо и
Коминтерну.
После повратка нашег делегата ми смо донели одлуку да
се смени цело руководство македонске организације, јер се већина тога руководства солидарисала са Шарлом.
Ова наша одлука није донета на основу неких клевета и
неправилних процењивања поступака руководства у целини, а
Шарла посебице, већ на основу стварних чињеница, што потврђује следеће:
1. По читавој Југославији — Србији, Црној Гори, Хрватској, Словенији, Босни и Херцеговини, у Војводини и Далмацији
— воде се масовне акције и саботаже, води се жестока борба
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наших партизана које је организовала и води наша Комунистичка партија против окупатора и њихових домаћих агената, а
само у Македонији нема акција, нема партизанскЈ*х одреда,
упркос колосалним објективним и субјективним условима, упркос нашим захтевима, директивама и материјалној помоћи коју
смо пружили. Никакви изговори не могу оправдати ту саботажу.
Ми смо овде по цену огромних жртава, скоро голоруки, освајали оружје, и даље свакодневно у борбама освајамо, само да
бисмо помогли борбу Совјетског Савеза и ослобођење наших
народа. У тој борби ми већ имамо хиљаде мртвих бораца који
су храбро дали своје животе на позив Партије у борби цротив
омражених фашистичких гадова, а кукавице из руководства у
Македонији правдају своју неактивност чувањем кадрова.
2. Наш је делегат утврдио на терену да се већина партијских организација ж а л и на неактивност, а да по њиховом мишљењу има довољно услова за стварање партизанских одреда и
извођење разних акција.
3. Ми смо са тешким жртвама набавили једну штампарију
друговима у Македонији, а они су је бацили напоље да рђа на
киши, уместо да су је искористили у сврхе којима је била
намењена. 4
4. Према друговима Србима у Македонији заузима се национал-шовинистички став, трпају се у исти кош са разним великосрпским реакционарима и стоји се на становишту да они немају шта радити у Македонији. Таквим ставом утиче се и на
друге чланове Партије. Зар је то пролетерски интернационализам?
5. Шарло клевеће пред члановима Партије руководство
К П Ј и на тај начин р у ш и утлед руководства и јединство редова Партије.
Ево, то су чињенице које су нас присилиле да предузмемо
тако оштре мере.
Сматрамо да није било правилно са ваше стране што се
нисте повезали са нама, што сте решавали питање македонске
организације без нас, што још и сада дајете подршке Шарлу.
То питање се могло решити другарски, без потреса у тој организацији. Зар фашистичка освајања могу бити повод за проширење једне братске комунистичке партије, а не потреба стварне,
успешне организације народне борбе, добре везе и континуитета у раду?
* Јануара 1941 год. ЦК КПЈ упутио је штампарију ПК КПЈ за Македонију на којој је почео да се штампа орган ПК КПЈ за Македонију
.„Искра". Првнх дана окупације иста је избачена у винограде у околини
Скопља пред страхом од полиције и након кратког времена пала у руке
окупатору.

Ево, у томе ми вас сматрамо одговорним, јер сте могли доћи
до нас, као што смо ми већ више пута дошли до вас, да се договоримо Т) тим питањима и о заједничкој борби, а не да допустимо да дође до тако нездравог стања и неактивности једне
партијске организације услед злочиначког поступка пар људи.
Ми стојимо у сталној вези са Ђорђем 5 и баш нам је он
стално подвлачио потребу најјачих акција и дизања устанка.
Ми сматрамо својом дужношћу да и вас упозоримо на то јер је
то директива КИ, јер је то и ваша дужност према херојском
совјетском народу као и према бугарском народу.
Ми се обраћамо понова на чланство Македоније са објаШњењем целог овог немилог случаја и шаљемо повереника да
образује и ново оперативно руководство и организује акције и
партизанске одреде у Македонији.
Ми нисмо до данас добили никакве одлуке КИ по питању
македонске организације, зато смо данас тражили разјашњење
овог питања.
Ми сматрамо да треба да пошаљете једног или двојицу
људи из ЦК заједно са нашим претставницима на састанак, на
коме би се договорили о заједничким акцијама и борби и дизању устанка у Македонији и Бугарској. Према потреби ми бисмо могли послати и неколико наоружаних одреда. Јавите ваше
гледиште по том питању.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ.
ЗА ЦК КПЈ
Секретар Тито
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ЧЛАНАК У ЛНСТУ „ДЕДО ИВАН", ОРГАНУ КУМАНОВСКЕ
ПАРТИСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, У КОМЕ СЕ ПОЗИВА МАКЕДОНСКИ НАРОД У Б О Р Б У ЗАЈЕДНО СА СВИМА Ј У Ж Н О СЛОВЕНСКИМ НАРОДИМА 1
ЗА ШТА СУ СЕ БОРИЛИ МАКЕДОНЦИ И ЗА ШТА СЕ
САДА БОРЕ 2
Македонска национална свест и жеља за ослобођењем појављују се прилично касно у поређењу са друтим суседним народима. Разлози су прости и јасни: Македонија је имала централни
положај у Турској империји, експлоатација (пљачка) је била
највећа, па је зато и власт била много чвршћа него што је била
код народа који су имали периферни положај. Тек у другој половини XIX (деветнаестог) века народ Македоније, када су Србија, Бугарска и Грчка биле скоро национално слободне државе,
почиње да се окупља и да даје организовани отпор угњетачима.
Млада народна интелигенција, са радним народом села и града,
буди се и сваки доприноси свој удео да би се остварила идеја
слободне Македоније! И сељак и грађанин, сви се стављају у
службу ради остварења слободне Македоније — ради остварења
такве македонске државе која ће сваком свом грађанину гарантовати сва политичка права и слободан економски и културни
развој. У тој великој и тешкој борби македонски народ се ослањао само на своје сопствене снаге: сарађивао је само са оним
покретима и народима који су македонском народу признавали
право на слободу и живот — са Шиптарима, Турцима, Власима и др.
Ствари се развијају нормално све до тренутка када су бугарске српске и грчке чорбаџије (почетком двадесетог века
ствара се буржоазија тих народа) увиделе да је и Македонија
један масан залогај, јер има богату и плодну земљу и најбољи
географски положај. Најпре бугарска буржоазија почиње снажну
пропаганду да би побугарчила македонски народ, а затт-гм грчка
и српска буржоазија. И македонски народ, до тада јединствен,
1

Лист „Дедо Иваи", орган кумановске партнске организације, излазио је1 од јула до октобра 1941 год. и то само четири броја
Опортунистичка линија ПК КПЈ за Македоннју и непријатељски
рад наишли су на снажан отпор код партиских организација Македоније.
Својим бескомпромисним ставом нарочито се истиче прилепска и кума«овска партиска организација. Кумановска партигка организација још
маја 1941 год. прекида сваке везе са Шарловим ПК. У Прилепу и Куманову партиске организације прве отпочињу са припремама за оружану
борбу и формирање партизанских одреда.

почиње да се дели на три дела, према утицају с које стране долази и према нади с које ће му стране доћи олакшање од турског јарма. Он уствари остаје онај што је и био — македонски
народ, али симпатије се деле онако како се народи бацају једни
на друге, и стварају се тада бугараши, србомани и гркомани.
Очигледно је да је овв подела најпре захватила чорбаџије
и да је та подела имала важност за њих, али је сама та подела
захватила читав македонски живаљ. До 1903 године, до Илинденског устанка, идеја јединства македонског народа — идеја
слободне и недељиве Македоније — није била само у главама
македонских учених људи и малих кружока, већ и општенародна идеја. Али после Илинденског устанка та идеја слаби,
јер се на њу са три стране врше велики утицаји путем
пропаганде, и македонске чорбаџије се све снажније обрћу
на једну или на другу страну, из простог разлога што
ће им страна коју они симпатишу, када буде дошла,
омогућити и обезбедити веће пљачкање радног народа и
отстранити конкуренцију која долази са друге стране. То
разједињавање и ти утицаји туђих империјалистичких интереса дошли су на видело или до изражаја у првој
подели Македоније, 1912 године, између Бугарске, Србије и
Грчке и у другој подели 1918 године.
Македонски народ је сасвим исправно усмерио своју борбу
већ одмах на почетку и добро је уочио за чији рачун се врши та
подела на три дела. Када је извршена подела, он је могао да
наслути, али само после горких искустава и „уживања слободе",
какву „слободу" су му донели „ослободиоци"; у то се и сам уверио. Он се све више трезни и сећа првих бораца и идеолога
слободне Македоније, сећа се прогласа издатог од слободне Крушевске републике, 3 сећа се речи Гоце Делчева, 4 памти и Питу
Гулева 5 и низ других знаних и незнаних јунака. И македонски
народ се разочарао у своју „браћу ослободиоце", па били они
бутарски, српски или грчки империјалисти и чорбаџије, па се
зато све више враћа на стару и исправну идеју: Македонија
Македонцима!
Али сада, у овом највећем рату, када се читава Европа налази у пламену и у узбуђењу због онога што ће бити сутра, нико
не може ни да помисли да се бори за слободну Македонију сам,
само са својим народом. Читава Европа, па и читав свет сада је
снажно повезан, и што се догоди на једном крају, одмах одјекне
3
Августа 1903 год. проглашена је Крушевска Република на челу са
Николом
Каревим.
4
Гоце Делчев, оснивач и руководилац унутрашње македонске револуционарне организацнје (ВМРО). Погинуо маја 1903 год. на челу своје
чете у5 борби са турском војском код с. Баница, Серески срез.
Питу Гулев — један од руководнлаца крушевских устаника.

