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Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО,     

"БРАВАРОТ" ОД КУМРОВЕЦ НАРЕ 
"КРАГУЕВАЦ" ЈА ИЗВРШИЛ ЗАДАЧ  

Улогата на политичкиот 
секретар на Покра ин-
скиот комитет на Кому-

нистичката партија на Ма ке-
донија, Методија Шаторов-
Шарло, во комунистичкото 
движење и создавањето на-
родноослободителна борба 
во Македонија, претставува 
историска енигма, бидејќи 
одредени историчари и по-
литичари од времето на Ла-
зар Колишевски битно вли-
јаат врз науката и истра жу-
вачите за осветлување на 
неговата ролја во поновата 
македонска историја. Со де-
цении името на Шарло е под 
ембарго, а врз него е фрлена 
политичка анатема, која не 
смее да се одгатне или да се 
измери со помош на аргу-
ментите за неговото учество 
во ПКМ. Зошто постои страв 
од "повампирувањето на Шар-
ло"? Зошто се кријат поно-
вите историски факти? Кој сè 
се плаши од пре ме ру вањето 
на историската вис тина за 
тоа кој всушност бил Мето-
дија Шаторов-Шарло? 

"Титовиот концепт е класен и се заснова на со-
јуз на работниците и на селаните, кој е ут-
врден уште на Петтата земска кон фе рен-
ција одр жана во Загреб. Додека, пак, 
Шар ло бара во македонскиот рево лу-
ционерен народен фронт да влезат сите 
слоеви на македонското општество, се-
ланите, работниците, инте лек туалците и 
средната буржоаска класа. За Шарло, на-
ционалното прашање на Маке дон ците е 
прашање над прашањата", истакнува Ќа-
муран Тахир.

проговори за неговата лич-
ност и за дејствувањето во 
ПКМ? 

"Методија Шаторов-Шар-
ло остави длабока трага во 
македонската историја, а со 
своето национално и рево-
луционерно дејствување мо-
же слободно да се каже дека 
тој бил револуционер и бо-
рец кој, пред сè, се борел за 
слободата на македонскиот 
народ и обединета Маке до-
нија", истакна во воведниот 
збор д-р  Тодор Чепреганов, 
директор на ИНИ. 

"Тој ја напуштил Маке до-
нија и дел од својот живот 
минал надвор, под обви не-
ние дека македонската пар-
тиска организација ја при-
соединил кон Бугарската ра-
ботничка партија, дека ги 
спроведувал нејзините ста-
вови во Македонија и слич-
но. Шарло бил под ембарго и 
е обвинет за сè она што се 
случувало пред 64 години, 
но и тогаш, тој во душата ос-
танал голем македонски па-
триот и затоа денес не може 
да биде предавник за што 
беше обвинет. Неговиот жи-
вотен пат, пишаните мате-
ријали и настапи, кристално 

МАКЕДОНЕЦ И 
КОМУНИСТ

Институтот за национална 
историја организира научен 
собир посветен на животот и 
делото на Методија Шаторов-
Шарло (1897-1944). Додека 
трае ја подготовките овој по-
тег на ИНИ беше исплукан, 
иако историчарите се оби-
доа да го препрочитаат не-
говото патешествие, кое е ис-
полнето со низа контровер-
зи, бидејќи однапред му се 
залепени етикети на непо-
добен, предавник итн. Што 
всушност ИНИ сакаше да по-
стигне? Да го рехабилитира 
Шарло? Не, туку јавно да се 

јасно ја утврдуваат неговата 
определба за Македонија", 
изјави Чепреганов, нагла су-
вајќи ги "сплетките" кои од-
редени "сили" ги правеле 
про  тив овој собир. 

Шарло е роден на 10.1. 
1897 година во Прилеп. Ос-
новно и средно образование 
завршил во Прилеп и во Би-
тола. Во 1914/15 година ја за-
вршил Учителската школа во 
Скопје. Во 1918 година еми-
грирал во Бугарија, каде ра-
ботел сè за да обезбеди ег-
зистенција. Во 1933 година, 
во биографијата дадена во 
Коминтерната, тој запишал 
дека кога дошол во Бугарија 
станал член на македонските 
организации во Софија. Во 
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     ЕНИГМА ИЛИ ПРЕДАВНИК!?

 ДИЛ, А КОЛИШЕВСКИ ОД 
АТА - СМЕНА НА ШАРЛО 

прво време членувал во Со-
цијалдемократската партија, 
потоа бил член на Еми грант-
скиот социјалистички сојуз, 
во кој членувале емигранти 
комунисти од Македонија, 
Тракија и од Добруџа. На че-
ло на овој Сојуз бил Димо 
Хаџи Димов. Подоцна Со ју-
зот бил укинат, а сите негови 
членови се вклучиле во БКП. 
Учествувал и во Септем врис-
кото востание (1923). Бил ра-
ководител на келија, на ре-
онски комитет, а во 1926 го-
дина бил заменик-секретар 
на Софискиот комитет. Во 
1926 година учествувал во 
создавањето на ВМРО-Обе-
динета. Во декември 1927 го-
дина бил делегат на Втората 
конференција на Коминтер-
ната, каде дискутирал за ма-
кедонското прашање. Потоа 
се вратил во Бугарија и при 
една акција полицијата го 
фатила. По 45 дена тортура и 
11 месеци полициска истрага 
бил пуштен на слобода, по-
ради недостиг на докази. Во 
февруари 1930 година бил 
во Москва, во Коминтерната 
и ги посетувал т.н. Ленински 
курсеви, но ги прекинал и 
заминал во Берлин, Гер ма-

организацијата кој ги при-
знаваше Македонија и ма ке-
донскиот народ. На конфе-
рен цијата беше донесена Ре-
золуција, која стана нацио-
нална програма. Во неа има-
ше две важни компоненти. 
Прво: партијата усвои так ти-
ка за создавање македонски 
револуционерен фронт, кој 
требаше да биде дел од оп-
штата борба на пролете ри-
јатот на Југославија, во сојуз 
со народните движења на 
Македонија и сите слоеви, 
кои требаше да застанат про-
тив српскиот империјализам. 
Второ: Конференцијата го по-
крена прашањето за коло-
нистите. Наша парола беше: 
'Враќање на земјата на ма-
кедонските селани и бркање 
на сите српски колонисти. По 
ова прашање, во КПЈ нè сме-
таа за екстремни итн.".

Во тоа време врските меѓу 
КПЈ и КПБ биле несигурни, а 
на 24.5.1941 година Шарло 
морал ненадејно да замине 
во Софија, на консултации со 
КПБ. Таму останал сè до јуни 
1941 година, наведува Тик-
вар.

"Истовремено во Скопје 
пристигнаа информации де-
ка Шарло треба да замине во 
Белград на консултации со 
КПЈ. Но, бидејќи тој не беше 
во Скопје, јас и Коце Металец, 
кои бевме во Скопје, се до-
говоривме Коце да замине 
за Белград. Кога се врати, Ме-
талец ме информираше дека 
раководството на КПЈ бара 
Шарло да оди таму. Некако, 
Коце и Шарло истовремено 
се вратија во Скопје, а Ша то-
ров нè информираше за раз-
говорот со Бугарите. Тој ми 
раскажа дека со одлука на 
Ко минтерната ние сме повр-
зани со ЦК КПБ, а потоа оваа 
одлука ќе ни ја достават нам, 
а и до двата централни ко-
митета (ЦК КПЈ и ЦК ПКМ). И 
за тоа не требало да се оди 
во Белград, тоа меѓу себе ќе 
го решеле двете партии", об-
јаснува Тиквар. 

Тој укажува дека во сре-
дината на мај 1941 година, во 
Скопје пристигнал Лазар Ко-
лишевски, кој го познавал 
уште од Петтата земска кон-
ференција, а  бил делегат од 
Крагуевац. На средбата Лазо 
му рекол на Тиквар дека до-
шол со намера да остане на 

нија. Во анкетниот лист на 
Коминтерната запишал дека 
е Македонец. Потоа се вра-
тил во Бугарија, каде за ВМРО-
Обединета ја органи зирал 
работата во Пиринскиот дел 
на Македонија. Успеал да го 
избегне апсењето, а во от сус-
тво, во 1936 година, бил осу-
ден на 5 години затвор. По 
налог на Коминтерната пре-
стојувал во Париз, каде со-
бирал помош за Интерна-
ционалните бригади во Шпа-
нија. Со отпочнувањето на 
Втората светска војна, со ле-
гални документи добиени од 
југословенскиот конзулат, во 
1939 година се вратил во 
Прилеп. Тоа било по налог на 
партијата, односно КПЈ по-

барала кадровска помош од 
Коминтерната. 

Перо Ивановски-Тиквар, 
единствениот жив учесник 
во раководството на ПКМ се 
сеќава: 

"Шарло беше политички 
секретар на ПКМ, а зад себе 
имаше 20 години непрекинат 
партиски стаж. Пролетта 1940 
година, со Жујовиќ и Вук ма-
новиќ, тој работеше на обно-
вата на ПКМ, во рамките на 
КПЈ. На 8.9.1940 година беше 
свикана Првата партиска кон-
ференција, како потреба за 
изградба на нашата стра те-
гија. На неа присуствуваа 18 
делегати, но хендикеп беше 
тоа што ја пробија органи-
зацијата во Битола, при што 

беа уапсени Киро Дандаро и 
Благој Попов. Од слични при-
чини на неа не пристигнаа 
делегатите од Струмица, Гос-
тивар и др. Оваа конфе рен-
ција е најзначајна по тоа што 
прв пат раководството на 
ПКМ не беше именувано, ту-
ку избрано со тајно гласање. 
Тогаш Шарло беше избран за 
политички секретар на ПКМ. 
Можеме да се прашаме што е 
тоа политички секретар? Во 
тогашна Југославија оваа 
функ ција ја немаше во гра-
ѓанските партии. Тие не сакаа 
да го признаат македонскиот 
идентитет. Македонија ја 
сметаа за Јужна Србија, а Ма-
кедонците за јужносрби јан-
ци. Шарло беше прв човек во 
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МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО, ЕНИГМА ИЛИ ПРЕДАВНИК!?

партиска работа во Маке до-
нија. 

"Се израдував, бидејќи 
имавме потреба од кадри. 
Но, тој не донесе никаков до-
кумент дека е испратен во 
некакво својство. На пример, 
Вера Ацева донесе документ. 
Му предложив на Шаторов 
да го примиме во Комитетот. 
Тој прифати, но сакаше из-
весно време Лазо да биде на 
проверка. Шарло сакаше Ко-
лишевски да го испрати во 
Свети Николе и во Штип, ка-
де имаше потреба од кад-
ровски потенцијал. Но, Лазо 
го одби предлогот, се одне-
суваше со голем скептицизам 
кон состојбата во партијата. 
Јавно говореше дека за ова 
ќе информира таму каде што 
треба. И навистина, тој за ми-
на за Белград. Мислев дека 
нема да се врати". 

Во книгата за Лазар Ко ли-
шевски, од авторот Драган 
Кљакиќ (коментира Тиквар), 
се раскажува дека по ап рил-
ската војна наводно тој сакал 
да се приклучи кон кралската 
војска за да помогне во бор-
бата против фашистите. Но, 
по извесни талкања пов тор-
но се нашол во Крагуевац. 
Потоа бил предвиден да оди 
на партиска работа во Ниш, 
но таму испратиле друг. На 
почетокот на мај 1941 година 
бил повикан во Белград каде 
Александар Ранковиќ му ја 
соопштил одлуката на ра ко-
водството на КПЈ да замине 
за Македонија. Во книгата 
Лазо  вели: "Ранковиќ ме за-
по зна со ситуацијата во Ма-
кедонија и со неприфат ли ви-
те ставови на КПМ и на Шар-
ло. Тој пишува дека по зна-
тиот Мајски проглас на КПЈ 
не бил отпечатен од Шаторов 
и од ПКМ".

Затоа се поставува пра ша-
њето дали Лазо бил запознат 
со одлуката на Комин тер на-
та? Дали за ова знаел Тито, 
или овие прашања остану-
ваат неодгатнати, бидејќи 
Шар ло му бил конкуренција 
на "браварот"?

Во Белград Лазо рефе ри-
рал за состојбите во Маке-
донија, по што добил ин струк-
ции од Ранковиќ и од Ми-
лутиновиќ. 

"На 24.7.1941 година Ко-
лишевски ми донесе одлука 
потпишана од Тито, со која се 

распушта раководството, а 
Шарло се исклучува од пар-
тијата". Оваа одлука Лазо ја 
донел во присуство на ин-
структорот на КПЈ, Драган 
Павловиќ, се сеќава Тиквар.

По ова активностите на 
теренот ги спроведувале ста-
рите членови на ПКМ, но не 
Колишевски. Тој немал увид 
во партиската структура. Во 
ова му помагал Страшо Пин-
џур, кој низ Македонија ра бо-
тел и со Шарло. На 17.8. 1941 
година Колишевски и Па вло-

"На денот кога бил на пад-
нат Советскиот сојуз, Мес-
ната организација во Козле 
донела одлука за приста пу-
вање кон вооружената бор-
ба. Одлуката е донесена во 
присуство на организацио-
ниот секретар на ПКМ, Перо 
Ивановски-Тиквар и секре та-
рот на Градскиот комитет, Ко-
це Металец". 

Неколку дена подоцна, по-
сочува Тахир, ПКМ формирал 
воена комисија на чело со 
Шарло, и се пристапило кон 

лишевски) дека тој треба да 
се расформира затоа што е 
Шар ловски. Ова лично го 
слуш нав од д-р Полениќ, на 
про славата на триесетгодиш-
ни ната од Првиот скопски 
пар ти зански одред", истакну-
ва Тахир, кој вели дека од ре-
дот бил расформиран на 
2.11. 1941 година.

Овој одред го негирал и 
Тито, кој во писмото од 4.9. 
1941 година, упатено до Ко-
минтерната, вели: "Во Маке-
донија ништо не се прави, а 
ние имаме цел да им по мог-
неме на советските луѓе, ги 
кренавме народите на Југо-
сла вија на вооружена бор ба". 

"Сметам дека ова прет ста-
вува пресметка меѓу Тито и 
Шарло, во која се судираат 
два концепта. Титовиот кон-
цепт е класен и се базира на 
сојуз на работниците и на 
селаните, кој е утврден уште 
на Петтата земска конфе рен-
ција одржана во Загреб. До-
дека, пак, Шарло го брани ши-
рокиот концепт, според кој 
во македонскиот рево луцио-
нерен народен фронт треба 
да влезат сите слоеви на ма-
кедонското општество, села-
ните, работниците, ин телек-
туалците и средната бур жо-
аска класа. За Шарло, нацио-
налното прашање на Маке-
донците е прашање над пра-
шањата", изјави Тахир. 

Што за тоа пишуваше Вера 
Ацева во писмото упатено до 
Темпо:

"Набрзо по ослободу ва ње-
то, на еден поширок со станок 
на ЦК КПМ, Кемал Сеј фула, кој 
беше борец на Пр виот скоп-
ски партизански од ред, стана 
и го постави пра  шањето: Зош-
то на одре дот не му се одбе-
лежува го диш ни ната? Тогаш, 
на големо изне надување, пр-
ед при сут ните се огласил Ко-
лишевски и поч нал да укажува 
дека Првиот скоп ски парти-
зански одред не по стоел. Ние 
реа гиравме посоч увајќи дека 
тоа е не воз можно, затоа што 
по стојат пар тиски и поли тич-
ки доку менти и живи учес-
ници во вој ната од тој од ред. 
Но, Лазо бе ше не по пуст лив. За 
Коли шев ски овој скоп ски од-
ред не постоеше, а исто ри ча-
рите не смееја да пишу ва ат за 
него сè додека тој беше на 
чело на ЦК КПМ", ве ли Аце ва 
во своето писмо.

виќ се сретнале со претстав-
никот на КПБ, Петар Бог да-
нов, кој ја донел одлуката на 
Коминтерната за припоју ва-
ње на ПКМ кон КПБ. Со ова се 
усложниле процесите во ма-
кедонската партиска органи-
зација или како што рекол 
Павловиќ: "Јас повеќе немам 
што да правам во Маке до-
нија. Сè е јасно". Значи, сакал 
да ја истакне улогата на Ко-
минтерната во комуникаци-
ите со партиите. 

 
ОДРЕДОТ НЕ 
ПОСТОЕЛ!?

"Мислам дека историската 
наука треба да ја преоцени 
улогата на Шарло и неговото 
учество во формирањето на 
Првиот скопски партизански 
одред во Македонија, кој Ла-
зар Колишевски го забранил", 
истакнува Ќамуран Тахир.

Одредот бил формиран на 
22.8.1941 година, а подго тов-
ките траеле два месеца.

организирање на одредот.
"Овие податоци - вели Та-

хир - прв пат биле објавени 
во Македонија дури во ав-
густ 1971 година, бидејќи по 
ослободувањето успеавме 
да го кренеме ембаргото врз 
одредот, кое било поставено 
од Колишевски. Се работи за 
одред кој успеал да се одржи 
речиси 3 месеци околу Ско п-
је, каде имало големи фа шис-
тички сили". 

По сменувањето на Шар-
ло, новото раководство и 
вое ната комисија, на чело со 
Лазо, Првиот скопски парти-
зански одред не го вклучиле 
во акциите на 11 октомври. 
Од редот го држеле настрана 
од причини кои му биле по-
знати само на Колишевски. 

"Сакам да спомнам дека 
откако Шарло бил сменет и 
не му било дозволено да да-
де заклетва пред борците на 
одредот, секретарот на пар-
тиската келија на одредот 
добил писмо од Митре (Ко-

Д-Р ТОДОР ЧЕПРЕГАНОВ, ДИРЕКТОР НА Д-Р ТОДОР ЧЕПРЕГАНОВ, ДИРЕКТОР НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈАИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА


