Веселин Ангелов

ВИК В СЪНЯ
Материали за
съпротивата на Владимир
Поптомов срещу македонизацията
в Пиринския край (1944-1949)

ик
ГЕРГАНА

1

ВИК В СЪНЯ
Материали за съпротивата на Владимир Поптомов
срещу македонизацията в Пиринския край (1944-1949)

Веселин Ангелов - автор, съставител, 2005
Владимир Минчев - художник на корицата, 2005
ISBN 9549943860

2

Приложения
(Документи за съпротивата на
Владимир Поптомов срещу македонизацията)*
В сборника са поместени документи за позицията на Владимир Поптомов по
българо-югославското сближение, македонския въпрос и провеждането на
македонистката политика в Пиринска Македония през 1944-1949 г. Съхраняват се в Централен държавен архив - София в специално обособения на името на Вл. Поптомов
архивен фонд (ЦДА, ф. 214, оп.1, оп. 2). Само два от поместените в сборника документи
са от архива на Р Македония (публикувани) и по един от Държавен архив и Исторически
музей - Благоевград.
Почти всички документи са оригинали и се публикуват за първи път. Малка част
от тях са предадени със значителни съкращения на неотнасящи се до темата части или
на повтаряща се информация. Документите са подредени хронологично, с изготвени от
съставителя анотации, които не повтарят техните оригинални заглавия. За да
подчертае и открои основните мисли и етапи в поведението на Вл. Поптомов по
дискутираната проблематика, съставителят ги е поставил с получер шрифт. Поголямата част от тях са предадени и като факсимилета от оригиналите по възможно
най-достъпен начин за четене.
Запазени са стиловите особености на документите, правописът, оригиналността
на текста, наименованията на селищата, които по-късно са преименувани. Коригирани
са забелязаните печатни и правописни грешки.
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№ 1. Част от речта на Владимир Поптомов пред публично събрание в София
посветена на македонския въпрос и пътищата за неговото разрешаване.
София, октомври 1944 г.
[...]
Вярно ли беше, че македонският народ е български? Аз бих казал: това е вярно,
в много отношения е вярно. Македонският народ и по език, и по племе е много близък
до българския народ.
Един от присъствуващите: Близък е, но не е вярно, (ш-ш-ш!)
Владимир Поптомов: Ние говорим за македонските славяни. - Значи македонските
славяни навремето си, когато бяха черковните борби, когато бяха борбите на възраждането против гръцките владици и пр., вървяха съвместно с българския народ. Македонските славяни и по език, и по племе, са много сродни, но българската реакция и великобългарските шовинисти проиграха делото на българския народ, на идеалите на българския народ (Ръкопляскания).
Този гражданин, който възразява, аз бих го запитал така; „Ако Сан-Стефан-ска България, за която русите проляха толкова кръв - кръвта на 200000 души -беше осъществена, и
тя включеше Македония в България?
Същият присъствуващ:
Това е старо разбиране на македонския въпрос.
Владимир Поптомов: Не е въпроса там. Македонските славяни - това е разбирането на всички, които са компетентни по този въпрос - по език навремето си, и по
борби, и по свое историческо минало, бяха много близко до българския народ. Може да
няма равенство, но бяха много близко. Но нашите реакционери, великобългарските шовинисти проиграха делото на българския народ. (Ръкопляскания). Вие виждате по-късно,
как българският народ се обособява като македонски народ, благодарение угнетението
на македонския народ и как великобългарската политика докарва македонския народ да се
осъзнае като отделна национална единица.
[...]
ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 491, л. 1-5. Копие. Машинопис. Пълният текст публикуван в: БКП, Коминтернът и
македонският въпрос (1917-1946), С., 1999, т. ІІ, с. 1139-1142.

№ 2. Писмо от Любчо Арсов, член на ЦК на МКП и секретар на трети областен
комитет на МКП до Кирил Мильовски представител на ГЩ на НОВ и ПОМ в София.
Горна Джумая, 5. Х1. 1944г.
Драги Киро,
Отговарям ти и на двете писма. Засега не мога да ти изпращам материалите, които
търсиш. След някой ден и това ще стане, когато и последния брой от "Илинден" ще излезе
от печатницата.
Изпращам ти едно писмо от другарите. В него имаш директиви. Те твърдо стоят на
позицията, която другаря Темпо ни постави по-рано като задача. Ще трябва енергично да
се постави пред ЦК на РП. Тук се видях с Поп Томов и малко разговаряхме. Ще гледам да
разговарям повече. Но имам усещането, че той стои на позициите, за които ти ми
писа. Аз се опитах да му противопоставя нашето становище, но той много неумело се скри
зад името на Георги Димитров и общата ситуация, а най-вече, че България сега е под директното влияние на СССР, а пък нова Югославия на Англия, та затова трябвало да се изчака
как ще се развие ситуацията и с решаването на въпроса за обединението на Македония
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воя на конференцията. Дори не е обяснил линията на нашата партия и тогава, когато твърденията на Поп Томов са били (както се вижда по-горе) съвсем противоречиви. Той
смята, че всякаква интервенция от негова страна от негова страна на конференцията щяло
да бъде торпедиране на ЦК на БРП и всичкото това различие между нас и тях трябва да се
ликвидира директно в разговорите между техния и нашия ЦК. Съобщете дали е правилно
постъпил.
Извори за ослободителната воjна и револуцja во Македонjа 1941-1945, т. I, кн. З, Скопjе, с. 442-445. (Институт за национална история на Р Македония, арх. бр. 2285. Оригинал. Машинопис. На македонски език)

№4
Протокол от заседание на ПБ на ЦК на БРП(к), на което се изслушва доклад на
Добри Терпешев за посещението му в Белград на 13.ХІ.1944 г. и разговорите му с Тито по македонския и други въпроси.
София, 20 ноември 1944 г.
Протокол № 20
Заседание от 20 ноември 1944 г. Присъствали: Трайчо Костов, Добри Терпешев,
Владимир Поптомов, Димитър Ганев, Георги Чанков, Георги Дамянов, Вълко Червенков.
Дневен ред:
1. Доклад на Добри Терпешев за мисията му в Белград. Добри Терпешев: Българската делегация, изпратена да присъствува на сесията на югославската скупщина, бе посрещната твърде радушно от цялата скупщина, от сърбите и от маршал Тито.
[…]
На разговора ни по македонския въпрос освен Тито присъства и Темпо (Светозар
Вукманович - б. съст.). Ние изнесохме и проявите на македонците: задържане на наши хора, разграбване на складове, на постове, арести. Що се касае до образуването на македонска дивизия, като се вземат войници македонци от българската армия, Темпо обясни, че това било работа на Апостолски (Михайло - б. съст.) и Андреев (Бане - б. съст.). Темпо докрай поддържаше, че македонците в България трябвало да се борят за присъединяване към
македонската държава. Изнесе, че Поптомов е казал, че присъединяването на Петричкия
край към Югославия зависи от това дали Югославия ще бъде под влиянието на СССР. Ако
ли остане под английско влияние, то в такъв случай не българска Македония към Югославия, а югославска Македония към България би следвало да се присъедини. Това е явно
погрешно и Тито не го одобрява.
[…]
Секретар: (п) Тр. Костов
ЦДА, ф. 146 б, оп. 5, а. е. 191, л. 66-68; също: ф. 1 б, оп. 6, а. е. 12, л. 1-3. Оригинар. Машинопис.

97

№5
Проектопредложение на Владимир Поптомов, прието като решение № 50 на
Политбюро на ЦК на БРП(к) за "подкрепа на културно-националните искания на македонското население в Горноджумайска област".
София, 1-3 август 1945 г.
№ 50
Проектопредложение за подкрепа на културно-националните искания на македонското население в Горноджумайска област*
1. Да се даде подкрепа на искането за предвиждане в учебната програма за прогимназиалното образование в Горноджумайска област изучаването "Историята на македонското национално-освободително движение", както и даването елементарни познания по устройството, политическия, икономическия и културен живот на Федерална Македония.
Основание:
Това искане отговаря на чувствата и желанията на населението. Още на областната
партийна конференция в Горна Джумая през есента миналата година това искане бе поставено.
То ще подчертае нашето искрено приятелство към Федерална Македония и ще бъде
нов принос за сближението ни с Титова Югославия.
Задоволяването на това искане засега е единствената мярка, която отговаря
на съществуващото положение в Горноджумайска област, чието население ние признаваме за македонско, но което не се чувства национално угнетено. Тази мярка ще допринесе за още по-широкото обхващане на всички слоеве от македонското население и
спечелването им в предстоящите избори за програмата на ОФ.
Подписали: Тр. Костов, Г. Чанков, В. Червенков, Д. Терпешев, Ц. Драгойчева, Д. Ганев, Г. Дамянов.
ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 54, л. 1; също: ф. 1 б, оп. 6, а. е. 69, л.1. Оригинал. Машинопис.
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№ 6. Копие от оригинала на Решение № 50 на ПБ на ЦК на БРП(к) за "подкрепа на културно-националните искания на македонското население в Горноджумайска област", 3.VІІІ.1945 г.

ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 541, л. 1; също ф. 1 б, оп. 6, а. е. 69, л. 1)
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№ 7. Изказване на Владимир Поптомов пред втората областна конференция на
БРП(к) в Горна Джумая за задачите на БРП(к) по македонския въпрос.
Горна Джумая, 25 февруари 1946 г.
Протокол
На втората областна отчетно-изборна конференция на РП(к) от Горноджумайска област, състояла се на 24 и 25.ІІ.1946 г. в гр. Горна Джумая в присъствието на представителя
на политбюро на ЦК др. Владимир Поптомов и инструктора при ЦК др. Ефтим Георгиев.
Македонския въпрос:
Доклад от Владимир Поптомов
[…]
Що се отнася до нашата област, ще кажа следното: Тук няма национален гнет.
Има македонски традиции. Не се чувства национален гнет нито по език. Нашият край
е по-изостанал и фашистките правителства гледаха да събират тютюна. По произход населението е македонско, което е искало самоопределението и обединението. Но необходимо
е да предпочитаме обединението пред всички други въпроси.
Националният въпрос е подчинен на общия въпрос на революцията. Ние сега имаме
ли интерес, може ли да искаме присъединяването към федерална Македония, това не значи, че днес трябва да стане това. Трябва да се ръководим от по-висши задачи - че България
трябва да бъде демократична и силна. Ако с обединението допуснем реакцията, правим така, че заради бълхата горим юргана. Това значи да поставим нашите лични интереси над
по-големия и общ интерес на южните славяни. Нашата реакция и опозиция пей дават за
минаване на нашата област към федерална Македония. Ако ние извършим тая глупост,
това значи да налеем вода във воденицата на врага. (Чете мисли на Кръстю Пастухов и
др.)
Засега има два уклона по македонския въпрос: десен - той е великобългарски шовинизъм, който под разни форми се проявява.
Кръстю Пастухов говори за българщина в Македония, че ние нямаме нищо против
Македония, но тя да е в български ръце. Гиргинов говори за българщина в Македония, в
Титова Югославия трябвало да се признае българско малцинство. В социалистическата
опозиция се иска реформа във федерацията, а в Гиргиновата се търси българско малцинство в Македония. Този десен уклон се проявява и между нас. Казваме, че сме българи. Може да има сръбски думи в македонския език, но това не е най-важното. Важното е, че Македония се е самоопределила. Искат да ни скарат с Югославия и да ни разделят с България
и да бъдем принудени други държави да се вмесват, които държави са патрони на опозицията.
Левосектантски уклон - възможно е да съществува и вътре във Вардарска Македония. Той съществува и в нас, и в Горноджумайска област. Който смята, че трябва Пиринска и Вардарска Македония да се съберат, нека знае, че помага на реакцията.
Трябва да знаем, че нито БРП(к), нито ЮКП за момента не поставят тоя въпрос, защото това значи да забием нож в гърба на България. Това значи да помогнем на враговете. Ние трябва да запазим ОФ България.
Що се отнася до съюз и федерация , това може и трябва да стане. Ние, македонците
от Пиринска Македония, ще хванем за ръка българите и македонците от Вардарска Македония ще хванат с другата ръка сърбите и всички заедно ще образуваме федерация на южните славяни.
(Чете отговор на тронното слово по македонския въпрос от Г. Димитров).
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[…]
Конференцията се закри в 2 часа през нощта след приветствията и пожеланията на
др. Владимир Поптомов.
ДА, ф. 1 б, оп. 1, а. е. 4, л. 106, 134-135. Оригинал. Машинопис.

№ 8. Бележки на Владимир Поптомов за съдържанието на подготвената за издаване брошура на Васил Ивановски13 "Актуелните въпроси на Македония"
София, 10 април 1946 г.
Драги Томов,
Тъй като авторът има намерение да издаде своя реферат в отделна брошура, моля,
прегледай внимателно (подчертано от Г. Димитров - б. съст.) този реферат и ми съобщи
своето мнение както по въпроса за издаването му в брошура за масово разпространение,
така и своите бележки по него.
Чакам твоя отговор.
4.ІV.46 г (п) Г. Дим(итров)
Написано по искане на др. Г. Димитров!
Бележки по доклада на др. В. Ивановски "Актуалните въпроси на Македония"
Според мене доклада след отстранението на известни неправилности и неточности
може да се напечати в брошура, предназначена за широко разпространение. Най-ценното в
доклада е правдивата информация, която се дава на Македонската федерална държава, за
македонския облик на нейния вътрешен живот - политически, обществен, културен. В това
отношение брошурата ще запълни една празнота у нас, тъй като сред македонците в България, а и сред българската общественост много малко се знае за истинското положение в
македонската държава. Тази празнота се използва много умело от нашата реакционна опозиция, за да разпространява лъжливи и клеветнически слухове, да насъсква против Югославия и да възкресява отново велико-българските схващания и тежнения по отношение на
Македония.
Ако докладчикът се беше ограничил в горните рамки - да даде колкото се може попълна картина за положението в македонската държава - неговият доклад щеше наистина
да бъде много уместен и да изиграе твърде полезна роля. За сметка на това обаче той се е
опитал да направи някои далечни екскурзии в миналото, за да обоснове съществуването на
13

През 1944 г. Васил Ивановски се включва в "народоосбодителната борба на македонския народ" като член на БКП.
Привлечен е за работа в пропагандния отдел на Главния щаб на Македония, работи във в. "Илинденски път", делегат е на
първото заседание на АСНОМ от 2.VІІІ.1944 г. и участва в работата му. При основаването на в. "Нова Македония" е избран за първи негов главен редактор. От есента на 1944 г. изпълнява и длъжността заместник-министър в Министерството
на социалните грижи. Напуска Скопие в края на 1945 г., за което пише обширно обяснение до Г. Димитров. Интересно е,
че в личното си кадрово дело сам е посочил, че владее македонски език слабо. В други съставени от него документи от
края на 1945 и през 1948 г. споделя интересни факти за ситуацията в републиката по времето, когато е бил главен
редактор на в. "Нова Македония". (По-подробно за дейността на В. Ивановски като главен редактор на "Нова
Македония" и съдържанието на написаните от него информации за положението във Вардарска Македония през 19441945 г. виж: Ангелов, В. Македонската кървава Коледа. Създаване и утвърждаване на Вардарска Македония като
република в югославската федерация, С., 2003, с. 136 и сл, 264 и сл.
През 1949 г. Васил Ивановски е подсъдим по процеса срещу Трайчо Костов и лежи в затвора до 1955 г., когато е
реабилитиран от Вълко Червенков. До края на живота си членува в БКП и стои на позициите на БКП по македонския
въпрос. След смъртта му (1994 г.) в Р Македония го обявяват за родоначалник на съвременната македонска
историография (ЦДА, Васил Ивановски, Лично кадрово дело, с. 1-7; Васил Ивановски. Зашто ние македонците сме одделна нациjа, предговор, избор и редакциjа Иван Катаржиев, Скопjе, 1995, 325 с.)
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македонската нация. В доклада се повдигат и въпроси, за които не е време сега да се дискутира. Правят се също така някои общи и, според мене, не съвсем правилни изводи по македонския въпрос.
Аз тук ще посоча най-характерните неточности в доклада, без поправката на които,
според мене, брошурата ще създаде известно недоумение сред демократически ориентираните македонци у нас, а на реакционните среди ще даде оръжие, за да ни атакуват, и то не
без успех.
Ето въпросите, по които държа да направя критически бележки и които аз излагам в
същия ред, както хронологически следват те в доклада.
1. На стр. 6 и на други места в доклада се прави намек, че в Пиринска Македония
(Горно-джумайска област) на населението едва ли не трябва да се дадат права на национално малцинство. Прави се даже сравнение с положението в Западните покрайнини
(Царибродско).
Нека оставим настрана съображението, че с подобна една мерка ние ще засилим позициите на реакцията у нас против Отечествения фронт, като й предоставяме широк простор за необуздана националистическа демагогия и нападки срещу нас.
Подобно разбиране според мене е погрешно, тъй като в Пиринска Македония
населението не се чувства национално угнетено. Да се наложи на това население
един режим на национално малцинство (да се застави да чете и пише на приетия сега в Македонската държава македонски език), ще бъде нещо изкуствено, скърпено, което ще се почувства по-скоро като мярка отгоре, без да се държи сметка за волята и
настроението на населението.
Това не ще рече, обаче, че у населението в този край е угаснало всичко македонско.
Това ще бъде неверно. В това население традициите, свързани с турското иго и борбите на
македонското революционно движение в миналото, са още твърде живи и съставляват значителен елемент в неговата психика. Освен това налице са още и известни икономически
тежнения за възстановяване на старите стопански връзки с другите части на Македония и
специално за откриване на естествения път на юг, по течението на реките Струма и Места,
към Егейското море. Това е един стимул, който действува постоянно върху населението в
този край да се интересува живо от положението на другите части на Македония и от разрешението на македонския въпрос в цялост.
Миналата година, изхождайки от горните констатации, аз направих едно предложение в Политбюро на партията - да се въведе като извънреден предмет в училищата на Пиринска Македония История на национално-освободителните борби в Македония, включително и кратки познания за образуването, строежа и живота на македонската федеративна
държава. Това предложение бе възприето и даже др. Тр. Костов даде изявления в този смисъл пред кореспондента на югославския в. "Борба". То обаче не можа де се приложи на
практика поради отпочнатите остри борби от страна на разколническите опозиционни групи. Неуместно беше при създадените условия да се даде едно ново оръжие чрез това нововъведение в Горноджумайската област в ръцете на опозицията, за да ни злепоставят пред
интелигенция, офицерство и други безпартийни, но честни националистически среди. Нашите съюзници в Отечествения фронт също не проявиха склонност към възприемането на
една подобна мерка.
Това е всичко, което, отчитайки настроението на населението в Горноджумайската
област, можеше и може да се направи по линията на македонските традиции и което ще се
възприеме от населението с радост. Разбира се, тук аз не говоря за мерките, които ОФ правителството трябва да предприеме за стопанското повдигане на този край, който е твърде
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изостанал назад, следствие на изключително грабежническия режим, упражняван тук повече от 10 години от бандата на Иван Михайлов и пренебрежителното отношение на миналите български правителства към нуждите на населението.
2. На стр. 7, а и на други места в доклада се говори за "екзархийското влияние" в
миналото върху македонското население и това влияние се характеризира като един
отрицателен фактор. Между това екзархийското влияние и великобългарската политика
в Македония авторът като че ли слага пълно равенство.
Това, разбира се, исторически е неверно. Наистина през последния период на Екзархията се опитваше да провежда официалната българска политика в Македония, която
политика вече носеше явен великобългарски отпечатък и затова често влизаше в конфликт
с ВМРО на Гоце Делчев и Яне Сандански, но това съвсем не дава основание да се отрече,
изобщо взето, голямата прогресивна роля, която изигра Екзархията със своята пропаганда
чрез българските черкви и училища за спасяването на славянския елемент в Македония от
опасността да бъде напълно погърчен. Това е една историческа заслуга на Екзархията, която не бива да се отрича и още повече да се клейми като отрицателен елемент, като препятствие за формирането на македонската нация. Според мене това е една голяма грешка. Екзархията е едно голямо постижение на онази голяма борба, която пробуждащото се
славянско население в Европейска Турция изнесе под знамето на българщината против гръцкото духовно робство, заплашващо с окончателното гърцизиране на славянския елемент. Без тези борби и без по-нататъшната възрожденска дейност на Екзархията
едва ли би останало славянско население в Македония и едва ли би могло днес да се говори за македонска държава и македонски народ.
Това че славянското население в Европейска Турция още преди освобождението
на България води борба за черковна независимост против гърците под знамето на
българщината, е един исторически факт. Исторически факт е също и това, че ВМРО
на Гоце Делчев и на всички други водители на македонското освободително движение
бе организация, обхващаща предимно македонските българи, които и изнесоха на плещите си революционната борба против турската тирания и против гръцката и сръбската пропаганда. Трябва да се отбележи, че гръцката и сръбската пропаганда подпомагаха турската тирания и водеха борба против действителната освободителна борба на македонското население. В това време никой, нито един от водачите на македонското
освободително движение, на ВМРО не си и задаваше въпроса - макар и да се водеше
борбата за автономна, за независима Македония - дали македонците са българи, или
не. Този въпрос въобще не съществуваше. Естествено и непринудено всички се считаха за македонски българи.
Странно е наистина, защо е нужно тези безспорни исторически факти да се изкривяват, да се замазват, за да се докаже правото на македонското население във федерална Македония да се обособи като самостоятелна нация.
Би било най-тактично тези въпроси днес да се замълчават, по-малко да се говори
върху тях, за да не се създават основания за спорове.
Грешката в докладчика според мене се крие в това, че той неправилно смесва великобългарската политика като завоевателна политика на българската династия и правителства по отношение на Македония с борбите на славянското население под байрака на българщината за духовно и политическо освобождение. Това са две различни неща - едното е
реакционна политика на една върхушка, другото е широко народно прогресивно движение.
Разбира се, в последния период официалната великобългарска политика се опитваше да
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постави това народно движение под своя зависимост, но това обстоятелство не изменя същността на нещата.
Тези поправки трябва да се направят в доклада, защото иначе докладчикът застава
на една исторически неверна позиция, която не може да се защити и която реакцията у нас
със силни исторически аргументи може удачно да атакува и да удържи евтина победа пред
лицето на македонските маси в България.
Според мене ще бъде погрешно да се търси началото на македонското национално
съзнание далече в миналото, например, още от времето на цар Самуил и др. подобни. На
такава хлъзгава почва научното обоснование на оформяващата се македонска нация не може да се изгради. Аз мисля, че реални условия за известно, макар и още слабо обособяване
на македонците, се създават едва след Берлинския конгрес, който остави Македония под
турско иго. Национално-освободителната борба на македонското население под ръководството на ВМРО на Гоце Делчев е вторият значителен принос за обособяването на македонците, като създаде известна морално-политическа спойка сред тях. Главният, обаче, забележителен процес на националното обособяване се извърши във Вардарска Македония, когато последната попадна под великосръбско господство и когато нейното население бе застрашено с насилствена сърбизация. Ефикасността на съпротивата срещу тази насилствена
сърбизация застави населението в тази част на Македония да поведе борбата не вече под
знамето на българщината, а под чисто македонско знаме. Това даваше известни преимущества. На македонската позиция населението можеше по-успешно и с по-голямо основание
да се защитава от великосръбското настъпление. Тук трябва да се прибави и обстоятелството, че именно през този период (1912-1941 г.) се създаде и значителен слой млада македонска буржоазия, а така също и известна интелигенция около нея, която и стана носител
на македонската национална идея. Ето тук са главните корени на македонското национално обособление в днешна Вардарска Македония.
Фактът, че гръбнакът на македонската национална и държавна идея съставлява днес
населението на Вардарска Македония, което по-рано минаваше за българско и фактът, че
сърбоманският елемент днес там е настроен в значителна степен антимакедонски (това се
потвърждава в доклада), указва именно на това, че македонското национално съзнание се
изкова наистина в борбата главно против великосръбската асимилация. В Пиринска Македония, където населението не бе подложено на национален гнет в тесния смисъл на думата, такова движение за македонско национално обособяване не можа да се развие и не се
развива.
Разбира се, за подсилване тенденциите към обособяване на македонците в отделна
нация има също така не малко "заслуги" и завоевателната и дележническа политика по отношение на Македония от страна на Кобургската династия и великобългарските клики, която политика по същество бе една антинационална, антибългарска политика.
Изводът, който трябва да се направи от казаното дотук, е следният: Сред македонската емиграция, както и сред населението в Пиринска Македония, е преждевременно и нетактично днес да поставяме въпроса - македонци ли са, или българи. Нетактично е и да водим пропаганда сред тях, да ги убеждаваме, че трябва да се наричат македонци. Този въпрос не е актуален днес за македонците в България. Той може
да внесе само смут и да раздели македонците на два лагера, предизвиквайки между тях ненужни и вредни спорове. Ясно е, че това може само да налее вода във воденицата на реакционната опозиция, която това днес и чака - да се размъти водата сред македонците, за да
могат да ги използват отново като свои оръдия, както това ставаше в миналото.
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Главната задача, която стои сега пред македонците в България, е, според мене - всички да се наредят на позицията на демокрацията, под знамето на Отечествения фронт. Защото няма никакво съмнение, че само по този път те ще защитават не само своите жизнени
интереси като български граждани, но това е и единственият път, който открива перспективите за сближение с Югославия, за получаване на мощна подкрепа от страна на Съветския съюз и следователно за окончателното и справедливо решение на македонския въпрос.
3. На стр. 11-а се застъпва гледището, че България ще се федерира с Югославия не
като цяло с цяло, а като първата влезе в качеството на федерална единица във федерална
Югославия. Мене ми се струва, сега не е тактично да се предрешава този въпрос. Това също ще предизвика смут и ненужни спорове.
4. На стр. 20 в доклада неправилно се преценява гледището на ЕАМ и на Гръцката
комунистическа партия по отношение на Егейска Македония. Авторът смята за остатъци
на великогръцкия шовинизъм това, че се искат национални и културни права и свободи за
македонското население, но в границите на гръцката държава.
Като се има предвид, че Егейска Македония радикално е променила своя етнически
характер в полза на гръцкия елемент, то би било, според мене, политическа лудост да се
иска от ЕАМ да издигне днес лозунга за присъединяване на гръцка Македония към македонската федеративна държава, за което твърде прозрачно се намеква от автора на доклада. Това при сегашните условия на Гърция би означавало политическо убийство за гръцката компартия и за ЕАМ. От друга страна, това ще даде едно твърде силно оръжие в ръцете
на монархофашистката реакция в борбата й против гръцката демокрация. Ясно е, че днес
ние имаме всичкия интерес да засилваме колкото се може повече, а не да отслабваме позициите на гръцката народна демокрация.
5. Неуместно е да се подчертава (стр. 34) в доклада тази страна на голямото народно
Илинденско въстание, а именно избързване с неговото повдигане. Този въпрос не е достатъчно проучен и изяснен и сега с подобни изказвания само ще хвърлим сянка върху това
велико историческо дело на македонския народ.
6. На стр. 52 в доклада се казва, че обединението на македонския народ е едно от
главните условия за пълното сближение и обединение на българския и югославските народи в една обща южнославянска федерация и балканска федерация. Мене ми се стрява, че
при днешните условия да се поставя така въпросът е неправилно. Изхождайки от действителното положение на нещата, трябва да се дойде до обратния извод, а именно, че по-вероятно е в процеса на сближението и обединението на двете страни - България и Югославия,
ще получи своето правилно разрешение и македонският въпрос, както и въпросът за Западните покрайнини.
10 април 1946 год.
В. Поптомов
ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 475, л. 1- 6. Оригинал. Машинопис.
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№ 9. Факсимиле от изготвените от Владимир Поптомов по искане на Г.
Димитров бележки за съдържанието на брошура на Васил Ивановски "Актуелните въпроси на Македония", 10.ІV.1946 г.
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ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 475, л. 1- 6

111

№ 10. Изготвено по искане на Г. Димитров становище на Владимир Поптомов
за югославската политика към Горноджумайска област и нейното население с мнение да не се провежда политиката на изкуствено насаждане на македонското съзнание и каква трябва да бъде политиката на БРП(к) по македонския въпрос.
София, 21 май 1946 г.
Югославското становище по македонския въпрос
1. Да се отпочне енергична агитация сред македонската емиграция в България и населението в Горноджумайска област, че те са македонци, а не българи.
2. В Пиринска Македония населението да се оформи в национално малцинство.
(Имаше и опит за създаване на организация, която да ратува за това).
3. Националният комитет на македонските братства и въобще цялата пропаганда и
дейност сред македонската емиграция и населението в Горноджумайска област да се ръководят от хора от македонската държава, които да провеждат нейната политика и задачи.
4. Да се проведе открита агитация за присъединението или поне за подготовката за
присъединението на Пиринска Македония към македонската държава.
5. Това присъединение на Пиринска Македония не бива да се свързва нито с въпроса за съдбата на Западните покрайнини, нито с въпроса въобще за сближението на България и Югославия. Присъединението е самостоятелен въпрос, което трябва да предшествува всички други въпроси между България и Югославия.
6. Да се издига лозунгът за обединението на Македония (трите й части) в рамките на
Титова Югославия. (По случай тържествата във връзка с годишнината на Гоце Делчев, станали на 5 т. м. в Скопие, този лозунг е бил централният лозунг на всички речи на тържествения митинг.)
Забележка: Това агитационно настъпление и отвън, и отвътре се усили, особено напоследък и продължава да се усилва тъкмо сега, когато България е пред големите трудности на сключването на мира. То се води планово, системно и организирано.
Наша(та) оценка на югославското гледище
То не държи сметка за интересите на демокрацията и народния режим в България и
оттук за демокрацията въобще на Балканите.
Ясно е, че да се води днес агитация за присъединението на Горноджумайската
област към македонската държава, така също за създаване от македонското население в тази област национално малцинство (от което между впрочем населението не
чувства нужда и съвсем не предявява такива искания), както и да се води агитация
сред македонската емиграция на почвата на това, че те са македонци, отделна нация
от българите - не само не са актуални въпроси днес за България, не само че не са израз
на волята на македонците в България, а, напротив, представляват нещо изкуствено
и насаждано отгоре чрез пропаганда, но, което е най-важното и трябва особено да се подчертае, то е, че всичко това налива вода във воденицата на великобългарската реакция и в
същото време отслабват позициите на отечественофронтовските и демократическите сили
в нашата страна. Една такава позиция по македонския въпрос ще стесни значително масовата база и влиянието на отечественофронтовските сили и на народната демокрация сред
честните и безпартийни националистически среди (интелигенцията, офицерството, средните градски слоеве, селяни и др.).
Югославяните представят твърде тесногръдо въпроса. Тях не ги интересува какво
става с България, с народната демокрация в тази страна. Тях ги интересува включително
и преди всичко (в най-добрия случай) обединението на Пиринска Македония, или по112

правилно нейното присъединение към Вардарска Македония в рамките на Титова
Югославия.
Тях не ги интересува и това - какво впечатление остава в българския народ, когато
искането за присъединението на Пиринска Македония не се свързва даже със съдбата на
Западните покрайнини, тези чисто български земи.
Това схващане на югославяните е неправилно и тесногръдо. То почива на недооценката на демократическите сили в България. То изхожда от предпоставката, че на Балканите
днес прогресивна държава е само Югославия и затова всичко, което тя откъсне от съседите, то е сигурно спечелено за демокрацията. Тук имаме едно подражание на Съветския съюз, който чрез Арменската ССР повдигна въпроса за арменските земи в Турция. Разликата
обаче е огромна - СССР е съветска държава, а Турция - реакционна и полуфашистка, оръдие на световната реакция и бъдеща база на империалистите против Съветския съюз. ОФ
България далеч не е това.
Вярното е обратното. Една силна демократична България, заемаща такова извънредно важно географско стратегическо положение (предмостова позиция от Европа за Азия),
има да изиграе не само голяма роля за демократизирането и прогреса на Балканите (това е
подчертано в речта на др. Димитров пред питомците на Военното училище), но главно от
гледище на съветските интереси, които са и интереси на световната демокрация.
Югославянското гледище има тази основна слабост, че то, противно на марксистколенинската теория и практика, поставя националния въпрос (и то от много особен характер) по-горе от общите интереси на народната демокрация на Балканите.
Правилното гледище по македонския въпрос
1. Този въпрос да не се отделя като предварителен, особен въпрос, чието решение
трябва да предшествува решението на големия, всъщност доминиращ въпрос за сближението на двата народа - българския и югославските, на България и Югославия.
Това сближение и обединение трябва да се вземе в неговата цялост, да се изхожда
от общите интереси на прогресивните сили и демокрацията на Балканите. В процеса и в
рамките на това сближение трябва да се разглеждат и решат както македонският, така и западнопокраинският въпрос. От степента на това сближение, от държавноправната форма,
която то ще заеме, ще зависи и решението на всички така наречени спорни въпроси из националната политика. Да си представим едно такова положение: Горноджумайска област
се присъединява към Югославия, което значи една загуба за България на долините на реките Струма и Места и още едно по-голямо отдалечаване от Егейско море, а отношението
между България и Югославия остане на положението на съюзници, свързани с договор за
приятелство и взаимна помощ. Това без съмнение ще се счете от българския народ за политически и икономически удар върху нашата страна.
От това гледище, от гледище на общите интереси на демокрацията на Балканите и в
света - ще трябва да не се издига като актуален лозунг за обединението на трите части на Македония в рамките на Титова Югославия. Това би означавало предрешаване
на един сложен въпрос, който засега трудно може да се предвиди каква съдба ще вземе
при бъдещото развитие на Балканите.
Вл. Поптомов.

20.V.1946 г.

ЦДА, ф. 214, оп. 1, а. е. 60, л. 1-3. Оригинал. Машинопис. С незначителни ръкописни добавки и поправки на Вл.
Поптомов. Публикувано в БКП, Коминтернът и македонският въпрос, т. 5, от поредицата "Архивите говорят" на ГУА при МС на РБ, С., 1999, с. 1264-1266.
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№ 11. Факсимиле от становището на Владимир Поптомов за югославската политика към Горноджумайска област, с мнение да не се провежда политиката на изкуствено насаждане на македонското съзнание и каква трябва да бъде политиката на
БРП(к) по македонския въпрос, 20.V.1946 г.
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ЦДА, ф. 214, оп. 1, а. е. 60, л. 1-3
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№ 12. Тезисни бележки от становище на Владимир Поптомов по македонския
въпрос, за историята на освободителните борби на македонските българи, българската народностна принадлежност на неговите водачи и населението в Македония, за политиката, която БРП(к) трябва да провежда в Пиринска Македония.
София, 8.ХІІ.46 г.
1. Поставянето на македонския въпрос, респективно присъединяването на Пиринския край към македонската република като самоцел - изолирано, даже само в агитацията,
не може да бъде разбрано от населението в този край, нито от основните маси на българския народ. Да се върви по този път, това значи БРП(к) да се осъди на поражение и да
загуби твърде много от своя авторитет и престиж и пред българския народ, и пред
населението в Пиринския край. Това ще бъде силен удар по престижа на Отечествения
фронт, по демократичните сили в България и ще засили твърде много позициите на реакционната опозиция. Опозицията с въпроса за присъединяването на Пиринския край придобива един такъв силен коз в ръцете си, за какъвто тя не е мечтала досега и тя ще използва
този коз докрай.
2. Обединението на населението от Пиринския край към това от македонската република може да бъде разбрано и оправдано за населението в този край и за българския народ само, когато то се явява продукт на успешното разрешение на въпроса за обединението на южните славяни (на българския народ и югославските народи в една икономическа и
държавнополитическа общност).
3. Когато нашата агитация и пропаганда се води така, че присъединяването на Пиринския край към македонската република се извършва в резултат на голямото движение
за създаване на южнославянска общност, тогава народът не само ни разбира, но и с възторг възприема едно такова решение.
4. При създаденото независимо от нас положение да продължаваме да водим
агитация за присъединяване на Пиринския край, което присъединение щяло после да създаде условия за обединението на южните славяни - ще рече да продължаваме да впрягаме конете не пред каруцата, а зад каруцата и да внасяме смут
всред народа.
5. Моето дълбоко убеждение е, че изолираното поставяне на въпроса за присъединението на Пиринския край нанася голям удар на сближението на България и Югославия.
От основната маса на българския народ то ще се схване като чисто и просто грабеж
от страна на Югославия на българска територия. То е вредно както за ОФ България,
така и за Титова Югославия, защото: 1) ще се подрови почвата под краката на идеята за
сближение и създаване на южнославянска общност; 2) защото ще подхрани старите великобългарски стремежи към цяла Македония (в това число и Вардарска) у реакционните и
националистически среди в България; 3) защото ще поощри империалистическите интриги
отвън за вбиване клин между България и Югославия.
6. Изтъкваните положения от Ленин и Сталин, че националният въпрос трябва да се
решава винаги конкретно и че той е подчинен на въпроса на революцията, което на езика
на нашата балканска действителност днес значи - македонският въпрос трябва да се разрешава не като самоцел, не да попречи, а да съдействува на демократичното развитие на
Балканите и частно на България и Югославия. В Кавказ Ленин и Сталин най-първо създадоха Задкавказка федерация и чак след много години се отделиха в национални държави.
По същество
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1. Македонският въпрос в миналото е бил неразривно свързан с тракийския. Вътрешната македоно-одринска революционна организация от 1883 г.
- Илинденското въстание също и в Одринско.
- Серски окръг обхваща Серес, Драма, Кавала, Ксанти и др.
2. Революционно-освободителното движение на македонските славяни в цяла Европейска Турция.
3. При чертане границите по Берлинския договор 1879 г. насмалко не е бил оставен
и Софийският санджак под турско иго. Под турско са оставени не географически области,
а просто военно-стратегически.
4. Освободителното движение в Македония няма самостоятелен национален
характер, то е национално-освободително движение на македонските българи.
5. Всички ръководители на вътрешното движение се считат за българи (Гоце,
Даме и др.).
6. Цялата македонска емиграция отива в България.
7. Борбата на ВМРО (Гоце) против официалната политика на България е борба против заграбването на Македония, за автономия - като осъществимо, но не и борба против
асимилаторските стремежи на българския народ. Представителството на ВМРО е в София,
там се въоръжават и пр. Даже след Хуриета 1908 г., когато се създадоха свободни условия,
нямаше глас против българския народ и език.
8. Населението в Пиринския край се чувствува българско, то не може да се дели
на отсам Места и оттатък Места. Икономически свързано с България - традиции.
9. На България се затваря най-късият път към Егейско море, течението на Струма и
Места.
10. Пиринският край е признат (виж "История на дипломацията", като чисто български безспорни земи, невлизащи в македонските земи в сръбско-българския договор в 1911
г. преди Балканския съюз.
Тези земи са оставени на България и след Букурещкия договор 1913 г. и след Ньойския договор, когато бе взета и Западна Тракия и Струмишко.
11. Да не говорим за общите черковни борби против гърците.
ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 62, л. 1-11. Оригинал. Ръкопис.

118

Факсимиле от становището на Владимир Поптомов по македонския въпрос, за историята на освободителните борби на македонските българи и политиката, която БРП(к) трябва да провежда в Пиринска Македония, 8.ХІІ.1946 г.
№ 13.
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ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 62, л. 1-11. Оригинал. Ръкопис
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№ 14. Статия на Владимир Поптомов посветена на Гоце Делчев, в която за пореден път сочи какви националности са населявали Македония, когато се води националноосвободителната борба на ВМРО под негово ръководство.
[София] 1947 г.
Големият македонски революционер-демократ
Македонският народ се вдигна на освободителна борба в един момент, когато господствующо влияние в международните отношения имаше вече империализмът, когато
въпросът за преразпределението на колониите и даже на европейската територия, беше острият въпрос на съперничеството между великите империалистически държави. Нещо повече, освободените по-рано съседни балкански страни се превръщаха все повече в милитаристични и реакционни държавици и завоевателните им апетити към Македония постоянно растяха.
Именно в такава опасна среда на съседство с политическите вълци и чакали се зароди и се развиваше македонското националноосвободително движение. Необходим бе следователно способен кормчия, който да преведе невредимо малкото македонско параходче
през теснините между Сцила и Харидба. Този велик кормчия бе Гоце Делчев.
Преди всичко на македонското освободително движение бе необходима идеология,
революционна идеология, която да даде смисъл, да постави цел на македонската борба и
да запази македонското движение от чуждо влияние, от израждане. Главните принципи на
тази идеология даде именно Гоце Делчев. Това бе една революционно-демократична идеология. Гоце не написа нито едно съчинение, нито една брошура и все пак идеологическият
облик на македонското движение даде той. Гоце Делчев бе, който вдъхна душа във Вътрешната македоно-одлинска революционна организация. В това е великата заслуга на Гоце
към организацията, към всички националности в Македония - българи, турци, гърци,
албанци и другите.
Смисълът на македонската революция Гоце намираше в борбата "ЗА СВОБОДНА И
НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ С ШИРОКИ ПРАВА ЗА ВСИЧКИ СИРОМАСИ ОТ ВСИЧКИ НАЦИИ, РЕЛИГИИ И ЕЗИЦИ В НЕЯ".
"АЗ НЕ МРАЗЯ ОСМАНЦИТЕ КАТО НАРОД; АЗ ВОЮВАМ ПРОТИВ ОСМАНСКАТА ТИРАНИЯ, КАТО ГОСПОДАРСТВЕНА СИСТЕМА" - заявяваше Гоце.
Само едно освободително движение, поставено на широките релси на революционно-демократическата идеология, можеше да стане истинско движение на македонските маси и да се запази от реакционните и шовинистически влияния на господствуващите великодържавни клики в балканските държави и от домогванията и интригите на великите империалистически сили.
Само едно такова движение можеше да се сроди с всички прогресивни сили, с всички революционно-демократически движения на Балканите и да му създаде в тяхно лице естествени съюзници, да направи от македонското дело - общо дело на балканските демократически сили.
Гоце Делчев - Сандански - х Димов бележат етапите в развитието на революционнодемократическата идеология и практика на македонското освободително движение.
Ето защо споменът за Гоце Делчевникога няма да увехне, никога няма да остарее,
както никога не остарява революционната демокрация.
Поклон пред светлата памет на големия македонски революционер-демократ.
Подпис: Вл. Поптомов
Печата се по ръкописа [1947 г.]
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ЦДА, ф. 214 б, оп. 2, а. е. 33, л. 1-2. Оригинал. Машинопис с ръкописни поправки на Вл. Поптомов. Задрасканият
от него текст не е включен. Предава се по оригинала без стилистични и езикови поправки. (Виж факсимилето
от оригинала на с. 170-171)

№ 15. Факсимиле от статията на Владимир Поптомов посветена на Гоце Делчев, 1947 г.
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ЦДА, ф. 214 б, оп. 2, а. е. 33, л. 1-2

№ 16. Изказване на Вл. Поптомов на съвещание в ЦК на БРП(к) за провеждане
решенията на Х пленум по македонския въпрос, на което говори за дапуснати "грешки" и "увлечения", защото не се взема предвид това, че населението има преобладаващо българско национално съзнание.
София, 6 януари 1947 г.
По-важни изказвания на другарите македонци на свиканото от Централния комитет
на БРП(к) на 6 януари г. съвещание за провеждане решенията на Х пленум на партията по
македонския въпрос:
[…]
Поптомов: Основните въпроси са решени от партията. Партията има и становище.
Как да проведем тази политика?
Ние трябва да изхождаме от два безспорни факта:
а) че македонското население в този край разбира обединението с Народната република Македония не като отделен акт, а неразривно свързан с южнославянската федерация.
Щом поставим отделно и не в съгласие с този основен принцип македонското обединение,
народът не го одобрява, не го разбира;
б) това население има преобладаващо българско съзнание. Следователно, когато провеждаме тази политика, ние трябва да имаме този факт под ръка, иначе ще направим залитания. И по двата въпроса се допуснаха грешки. Повече се говори за обединение на Македония и се изоставя въпросът за южнославянското обединение, за обединението на българския народ с южнославянските народи. Резултатите от изборите на 27 октомври дадоха една цифра, която трябва да ни безпокои.
Нашата област, която даваше най-голям процент комунисти в миналото, сега, през
време на изборите, даде най-малък процент комунисти в Отечествения фронт в сравнение с другите области. Една част от масата са предпочели да гласуват за другите
отечественофронтовски партии, а по-рано беше обратното. Населението остана де132

мократически настроено, обаче част от него, вследствие неправилно поставяне горепосочените въпроси, предпочете да гласува за земеделците, а не за комунистите.
Същото увлечение навярно се получи и при преброяването. Например в Разложкия край и други места се очертава, че комунистите са македонци, а немакедонците не са
комунисти. Трябва да се има предвид, че борбата се води по линията на демократическите
сили и реакционните сили, а не между македонци и немакедонци. Нашата ръководна линия е засилване на демократичните сили. Аз подчертах, че в значителна степен имаме изправяне на грешките. За в бъдеще обаче ще трябва да се следи подобни грешки да не се допущат.
[…]
ЦДА, ф. 146 б, оп. 5, а. е. 24, л. 8-23. Оригинал. Машинопис.

№ 17. Факсимиле от изказването на Вл. Поптомов на съвещанието в ЦК на
БРП(к) от 6.І.1947 г.

ЦДА, ф. 146 б, оп. 5, а. е. 24, л. 21
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№ 18. Предложение на Вл. Поптомов до Георги Димитров и ПБ на ЦК на
БРП(к) в Разложка и Неврокопска околии да не се въвежда културно-национална автономия.
София, 16.І.1947 г.
За др. Г. Димитров
До Политбюро на ЦК на БРП(к)
Тук
Драги другари,
Изхождайки от всички обективни данни, правилно ще бъде Разложката и Неврокопската околии да се изключат от обсега на културната автономия, която по силата на декларацията на Х пленум на партията проектираме да се даде на Пиринския край като населен
с македонско население. Поменатите две околии географически и икономически, а така също и по национален дух и традиции се различават значително от другите три околии - Петричка, Светиврачка и Горноджумайска. Последните три околии са разположени по течението на р. Струма и чрез Петричкото и Струмишкото полета се свързват с долината на р.
Вардар. Разложка и Неврокопска околии обаче са разположени в долината на р. Места, в
полите на Рила и Родопите и са отделени от Струмишката долина и от останалите три околии с високата планинска верига на Пирин планина. С изключение на високия проход Предел в Пирина, който зимно време често става непроходим, може да се каже, че друго съобщение между Разложко и Неврокопско и останалите три околии няма. Поради това си географическо положение съобщенията на тези околии с вътрешността на България минават
през Родопския проход, Аврамово- Юндола - Чепинското корито - Сараньово. Тук минава
и единствената железопътна линия, която свързва тези две околии с вътрешността на страната. Поради същите причини по-рано тези две околии бяха причислени към Пловдивската
област, докато останалите три околии от Пиринския край влизаха в Софийската област.
От горното следва, че географически Разложка и Неврокопска околии съвсем неправилно
са наречени Пирински край. Правилното е те да се нарекат Рило-Родопски край.
При това не бива да се изпуска из предвид, че р. Места разделя както Разложка, така
и Неврокопска околии на две половини. По съществуващите карти на Македония р. Места
се счита за граница между Македония и Тракия. Следователно даже ако приемеме горното
за окончателно установено, което според мене подлежи на оспорване, то ще се получи
странната картина, че едно и също население на десния бряг на Места ще остане македонско, а това на левия - тракийско, т. е. българско. Това обаче е едно недопустимо и абсурдно
положение. Най-естествената граница, следователно, между Македония и Тракия може да
бъде само Пирин планина.
Икономически населението в Разложка и Неврокопска околии са свързани с Тракийската долина на България. Още през турско иго преди 1912 г. разложкото население произвеждаше катран и минавайки границата, го разнасяше през Чепинското корито във вътрешността на България. И днес населението в селата в Чепинското корито - Лъжене, Чепино,
Каменица и др., в по-голямата си част се състои от емигранти от Разложко и Неврокопско
от турско време.
Друг един факт, заслужаващ да бъде подчертан особено, това е, че населението
в Разложка и Неврокопска околии от незапомнени времена се чувства българско. В тези две околии в сравнение с другите околии от Горноджумайска област има най-слаби македонски традиции. Във всеки случай тези традиции не са внесли никакви забележителни
промени в българския национален дух на населението. За дълбоко залегналото българско
чувство у населението в Разложка околия говори на конференцията на отговорните пар134

тийни работници от Пиринския край, свикана в София от Секретариата на политбюро на
партията на 6 т. м. и околийският секретар на същата околия Георги Хаджииванов. Той подчерта какви изключителни трудности среща партията и в какво неудобно положение се
поставя тя в пропагандата си за насаждане на македонско национално съзнание всред това
население. Аз не бих желал да обременявам другарите с аргументи из историята, макар че
те също не са за пренебрегване. По този случай аз си спомням думите на др. Димитров, казани още през 1935 г., че комунистите не са нихилисти и не могат да не държат сметка за
историческите факти из духовния живот на народа и за неговите национални чувства. Не
може например да не се вземе под внимание историческият факт, че Паисий, първият български възрожденец, както и Неофит Рилски - родоначалникът на българските
килийни училища, са родени в Разложко и т. н.
На основание гореизложеното аз предлагам да се обсъди въпросът за изключването
на тези две Рило-Родопски околии - Разложка и Неврокопска, от Пиринския край, към който ще се прилага особена национална просветно-културна политика като към македонски
край.
София, 16.І.1947 г.
(п) (В. Поптомов)
ЦДА, ф. 146 б, оп. 5, а. е. 298, л. 3-5, Оригинал, Машинопис.
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№ 19. Факсимиле от предложението на Вл. Поптомов в Разложка и
Неврокопска околии да не се въвежда културно-националната автономия, 16.І.1947 г.
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ЦДА, ф. 146 б, оп. 5, а. е. 298, л. 3-5

№ 20. Решение на ПБ на ЦК на БРП(к) за създаване на комисии "за работа в
македонския край" към ЦК на БРП(к) и НС на ОФ и за назначаване на "пълномощник по работата в македонския край".
София, 14.ІІ.1948 г.
Решение на ПБ от 14.ІІ.1948 г.
№ 49
Предлагаме при ЦК да се създаде тричленна комисия в състав: др. др. Вл. Поптомов, Кр. Стойчев и Васил Ивановски, която да отговаря по работата в македонския край.
Отговорник пред Политбюро за комисията по работата в македонския край да бъде
др. Вл. Поптомов.
[…]
14.ІІ.1948 г.
Подписали: Г. Димитров, Васил Коларов, Антон Югов, Г. Чанков и Вълко Червенков.
ЦДА, ф. 1 б, оп. 6, а. е. 440, л. 1. Оригинал. Машинопис.
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№ 21. Информация на Владимир Поптомов до Г. Димитров за създалата се сложна ситуация в Пиринска Македония като резултат от провеждането на културнонационалната автономия и нейното реализиране по насилствен начин.
София, 5.ІV.1948 г.
5.IV.48
Подчертаното от др. Г. Димитров
За другаря Георги Димитров
На 28 и 29 март т. г. присъствах на годишната отчетно-изборна партийна околийска
конференция в Неврокоп. Този случай ми даде известна възможност да се запозная със създаденото положение в Пиринския край.
Моето впечатление е, че работите в този край не вървят добре. Така нареченото
"македонизиране" тук се върши по такъв нескопосан начин, че резултатите са твърде печални и може да се каже, твърде вредни от гледна точка на големите интереси
на нашата държава. Тук "македонската пропаганда" се върши по такъв начин, че просто
сее дух на сепаратизъм, на разединение от българския народ, от българската държава. Във
всяка реч, във всеки доклад, в каквато и да било публична акция и с повод, и без повод най-често без всякакъв повод - се набива от местните партийни ръководители на населението, че то е македонско, че държавата на македонците е Македонската република
в Югославия, към която то ще се присъедини в недалечно бъдеще, че езикът, на който
то говори, е македонски, а не български и че то трябва да промени езика си, като изучи
македонски език по вестниците и книжките, които се продават в македонската книжарница
и пр. и пр.
Населението тук е изпаднало в едно голямо недоумение. То е като втрещено - от една
страна, то вижда, че тук се върши нещо нередно, нещо изкуствено, че се насажда нещо отгоре, което едва ли ще хване корени, а от друга страна то вижда, че това се върши
от ръководителите на комунистическата партия, следователно от най-влиятелната и авторитетна за него партия, зад която стои народната власт, държавата.
Населението се мъчи да слуша и да изпълнява това, което му се заповядва, макар и
без ентусиазъм, без сърце, защото вътре в душата си то не разбира ясно защо става това.
Едно е обаче безспорно. Това е, че съзнанието на населението в този край е вече раздвоено, в душата му съществува междуцарствие, разброд - то не знае на кой господ трябва
да служи. Хиляди невидими нишки, създадени обективно, исторически, го свързват с българския народ, с българската държава. В същото време обаче отгоре, от неговите ръководители всекидневно му се набива в главата, че пътят, по който то е вървяло досега, е погрешен, че трябва да тръгне по друг път, че трябва да гледа не на север към България, а на
запад, към Македонската държава.
Според мене това раздвоение в съзнанието на населението в Пиринския край, този
сепаратистически дух, който ежедневно тук се насажда у него, е нещо пакостно от гледище на големите интереси на нашата страна във връзка с преживявания международен момент. Това е толкова по-вредно и по-опасно, като се има предвид, че населението тук е гранично, че то живее покрай нашата южна граница, която си остава огнището на всяка възможна империалистическа опасност и изненада за нас.
Аз мисля, че няма по-важен лозунг, по-революционен и следователно по-правилен,
който да доминира над всички други днес, от този за политическото и морално единство
на всички демократически, на всички народни сили, на целия народ с цел да се даде максимален отпор против агресивния империализъм. Това важи с най-голяма сила за нашата
малка България, която граничи на южната си граница с две държави, превърнали се напъл139

но във военностратегически бази за бъдещите агресивни планове на американския империализъм. Но той важи днес и за всички страни от демократическия лагер, както и за демократическите движения в целия свят. Това бе и генералната линия, която бе прокарана и в
решенията на деветте партии в Полша.
Същото нещо виждаме да се подчертава и в онзиденшната реч на маршал Тито по
повод на маневрата на империалистите в Триест, в която той буквално казва: "Говоря Ви
това, защото днешното положение е такова, че всички демократически сили във всяка
страна трябва да бъдат обединени и трябва да се противопоставят на подпалвачите на нова
война, на всяка пропаганда на разпалване на шовинизма всред народите."
Макар това нещо да е абсолютно вярно за България, нашите партийни ръководители в Пиринския край не само не се грижат днес за поддържане на това демократическо
единство между населението в този край и българския народ, но вършат тъкмо обратното правят всичко, за да разединяват, за да теглят черта, за да отдалечат това население от българския народ. В името на какви демократически цели, в името на какви
принципи се върши това - никой не може да разбере.
В този край днес думата българин, думата българско започва да се слуша все порядко и дори се дохожда дотам, че това се счита за ерес, за непозволено нещо, за великобългарски шовинизъм, за враждебно на нашата партия, на комунизма. Когато един от
делегатите на конференцията, говорейки за помашкото население в околията, по стар навик го нарече българомохамеданско, председателят веднага го прекъсна и поправи - не,
трябва да кажеш македономохамеданско. Вместо да се подчертава всичко онова, което
обединява населението в този край с българския народ, тук под булото на будене на
македонското съзнание се прави всичко, за да се отчужди това население от българския народ и от България.
По моему при днешния международен момент, който преживява България и
Балканите, това от гледище на интересите на демокрацията и социализма е истинско безумие.
Може би да греша, но аз мисля, че днес македонският въпрос не е главният въпрос
на Балканите и най-малко в този вид, в който той изкуствено се създава в Пиринския край.
Пред балканските демокрации има много по-голям и по-жизнен въпрос днес за разрешение
- това е обединението на силите, на демократическите и прогресивни сили, на всички народни сили против империалистическата агресия. Победата над империализма и реакцията в
Гърция е, която ще разчисти почвата за едно правилно решение на македонския въпрос.
Дотогава обаче македонският въпрос трябва да се развива в такива рамки, в такова направление, че той да служи за обединение на демократическите сили вътре във всяка една балканска страна и между самите балкански страни.
Тук ще приведа само няколко факти, за да се види в какво направление се води днес
"македонската пропаганда" в Пиринския край за будене националното съзнание всред населението и какво отражение тя дава всред населението.
Качвайки се в клуба на околийския комитет на нашата партия в Неврокоп, очите на
посетителя се спират най-първо на трите снимки, окачени на стената във вестибюла: на
маршал Тито, Лазар Кулишевски и Гоце Делчев. Портретът на министър-председателя и
водача на нашата партия др. Георги Димитров тук на най-видното място в клуба отсъствува. Такъв портрет видях само вътре в стаята на секретаря.
Един другар ми разказа, че на партийната околийска конференция в Разлог някои
делегати изнесли факти за спорове, които се водели всред учителите в селата. Тези спорове се породили по повод настояването на учителите, дошли в този край от Македонската
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република да преподават македонски език, да се остави в училищните помещения само портретът на маршал Тито, а този на др. Георги Димитров да се премахне от училищата.
Разказаха ми и за един друг факт, който е известен и на М-вото на просветата, а
именно за едно окръжно, изпратено в този край, с което се нарежда септемврийчетата тук
да дават клетва не пред др. Георги Димитров, а пред маршал Тито.
Септемврийчетата в този край се задължават да се абонират и четат в. "Пионерче",
излизащ в Македонската република.
Партийците от този край пък се задължават да се абонират за в. "Нова Македония",
излизащ в Скопие, който те не четат, тъй като трудно разбират езика му. Един пример: в
помашкото селище Бабяк, Разложко, са абонирани 25 души помаци за този вестник, макар
да е известно на партийните ръководители, че всичките тези помаци са неграмотни.
Такива и други подобни факти на едно такова неправилно, пресилено, за да не
кажа чудовищно "македонизиране" на населението тук има в изобилие.
Всичко това създава, както вече казах, едно раздвоение в съзнанието на населението, подхранва сепаратистичен дух в него, създава нездраво настроение.
Аз мисля, че това нездраво настроение, създадено по този начин тук, представлява
една благоприятна почва за широко вирее не на интригите и машинациите на вътрешната
и външна реакция. Не е случайно това, че в Горноджумайска и Светиврачка околии напоследък нелегалните, бродещи по селата са достигнали 45 човека, огромното число от които
са прости селяни. При това главната база на тези нелегални групи е родното село на Сандански - Влахи - едно революционно село в миналото.
Не е без връзка със създаденото положение тук също така и фактът, че преди десет
дни четири ученика от горните класове на неврокопската гимназия се дигнали и нелегално
избягали в Гърция, макар че не са били преследвани от никого.
В заключение ще трябва да кажа, че създаденото положение в Пиринския край
е явно ненормално, нездраво и крие в себе си опасности. Според мене това положение
на нещата не бива да се остави по-нататък. Трябва да се знае кой отговаря за този
край и за неговото население? Ако отговаря нашата партия и нашата държава, тогава те трябва да изпълнят своя дълг. Ако ли не - тогава другите, които отговарят,
нека те изпълнят своя дълг. Раздвоението и междуцарствието, което съществува
тук, трябва обаче да се ликвидира, защото то е вредно и крие в себе си опасности.
С другарски поздрав: /п/
Вл. Поптомов
София, 5 април 1948 г.
ЦДА, ф. 214, оп. 1, а. е. 65, л. 13-16. Оригинал. Машинопис. Публикувано в: Ангелов, В. Малко известни и неизвестни протестни документи…, цит. съч., с. 72-75.
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№ 22. Факсимиле от информацията на Вл. Поптомов до Г. Димитров за създалата се
сложна ситуация в Пиринска Македония, 5.ІV.1948 г.
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ЦДА, ф. 214, оп. 1, а. е. 65, л. 13-16.

№ 23
Окончателен списък на въпросите, поставени от министъра на народната просвета Кирил Драмалиев, по които Борис Вапцаров е натоварен от Владимир Поптомов да извърши проверка по повод ситуацията в Пиринска Македония като резултат
от провеждането на културно-националната автономия.
София, 7.ІV.1948 г.
Поверително!
7.ІV.48
Вапцаров да провери
Въпроси за положението в Пиринския край
1. Как конкретно се води работата в училището и всред обществото за буденето на
македонското съзнание и за усвояването на македонски език.
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Присъстваха: Стойне Лисийски, Никола Джабиров, Владо Левков, Георги Зигов, Таско Тасев, Симеон Ангелов, Вера Лисичкова, Венера Клинчарова и Неофит Цветков.
Дневен ред:
1. Кратка информация във връзка със съвещанието в ЦК на БРП(к) по македонския
въпрос - докл. Дончо Лисийски.
По точка първа докладва др. Дончо Лисийски, като направи кратка информация за
въпросите, разглеждани в последното съвещание в ЦК специално за македонския въпрос.
Той изтъкна, че на съвещанието са посочени много залитания от известни наши другари, особено по изучаването на македонски език и история. Погрешна е била постъпката на областния ОФ комитет, като е настоявал за задължителното изучаване на македонски
език от всички учители и чиновници, без да се държи за тяхната националност. Също и с
изучаването на македонския език в училищата, особено малките ученици се претрупват.
Констатира се също, че при определяне националната принадлежност, специално при преброяването много наши другари са просто накарвали хората да се пишат
македонци, без да се опитват да ги убедят и след няколко дни същите като си вадят някакв
и документи или подават разни декларации, каквито са случаите сега в единната ОФ организация, се пишат българи.
Съществуваше в някои другари също погрешно схващане за обединението на Пиринския
край на Македония с НР Македония, като смятаха, че с това обединение ще се дойде до създаването на югославянската федерация, което е неправилно. Според договора за приятелство и взаимопомощ и съгласно решенията на Х пленум на ЦК по македонския въпрос, като настъпи моментът на създаването на югославянската федерация, ще стане и обединението на Пиринския край с НР Македония.
За изясняване на тия въпроси НС на ОФ ще проведе конференции, като постави открито и ясно пред нашия народ пътя и начина, по който ще стане обединението, за да няма
различни тълкувания и съмнения…
Дневният ред бе изчерпан и секретарят закри заседанието.
Подписали: Дончо Лисийски
Вярно с оригинала, при ОК на БРП(к) - Горна Джумая.
Зав.(еждащ) личен състав: (п) Г. Дачев.
Държавен архив - Благоевград, ф. 3 б, оп. 1, а. е. 4, л. 21,27. Препис. Машинопис.

№ 27
Инструктивен доклад за новите постановки в политиката на НС на ОФ по македонския въпрос, изнесен пред активистите на ОФ и БРП(к) в Горноджумайска област от Владимир Поптомов.
Горна Джумая, 25 април 1948 г.
Доклад
Пред конференцията на разширения състав на околийските комитети на Отечествения фронт от Пиринския край в Горна Джумая на 25.ІV.1948 г.
Другари,
Моята задача не е да ви дам един изчерпателен доклад по развитието на македонския въпрос. Ето защо аз няма тук да се спирам надълго върху историята на македонското
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движение. Това би ни завело далече и би ни отклонило от конкретната задача която последва доклада.
Тази задача се състои в следното: да се изложи и разясни становището на Националния съвет на Отечествения фронт по македонския въпрос така, както той конкретно, при
днешните условия, се е сложил и по-специално да се изложат главните линии на политиката, която Националният съвет на Отечествения фронт следва днес по отношение на македонското население на Пиринския край.
Затова предмет на доклада ще бъде разглеждането на днешното положение на македонския въпрос във връзка със задачите, които ние си поставяме и близките перспективи
на развитие, които се чертаят пред нас. Към миналото, към историята на македонското
движение ще поглеждаме дотолкова, доколко това ще бъде необходимо, за да си уясним
някои неща на създалото се днешно положение.
[…]
Трябва обаче също така със съжаление да се каже, че много често и при провеждане на македонската национално-културна дейност се вършат грешки, вършат се
увлечения, форсират се работите, правят се изкривявания и с това неволно се налива
вода в мелницата на враговете на народа, на реакцията и фашизма, на империалистическите агенти в Пиринския край и в останала България.
Достатъчно е да си припомним факта как се извърши миналата година в Пиринския край преброяването на населението, за да се убедим в подобни увлечения и изкривявания. Мисля, че никой няма да оспори, че преброяването в този край се извърши
от страна на нашите отечественофронтовски деятели (чрез) един натиск отгоре,
който нямаше абсолютно никакъв смисъл и който остави лошо впечатление у народа.
Трябва да се разбере добре, че с принуда, с насилие национално чувство и съзнание
не се създават, а се получават тъкмо обратни резултати.
Или да вземем примера с изучаването на македонски език от чиновниците в Пиринския край. Привидно това става уж доброволно, фактически обаче всеки знае, че това
е една принудителна мярка. Така се схваща тя и тук от всички. Принудително в много
случаи е и абонирането за в. "Нова Македония", за "Пионерче" и т. н. Тази принуда,
разбира се, в никакъв случай не може да даде положителни резултати. А известно е, че доброволното разпространение на македонски книги и вестници е един първостепенен фактор за изграждане на македонското съзнание.
Ще посоча още един пример. Явява се в областния съд в Горна Джумая свидетел от
местното население. Както му е редът, питат го между другото и за неговата националност. Той по стар навик, а може би и съзнателно казва, че е българин. Веднага от масата на
съдиите го прекъсват, като му казват: "Тук, у нас, има само македонци, ако ти си българин,
то върви си ей, оттатък Бараково."
Пита се, кому е нужно това? Така ли се създават братски чувства между българи и
македонци, между българи и всички останали югославски народи? По този начин ли ще
създаваме ние южнославянска общност и дух на братство, на обединение и федериране?
Трябва да бъде ясно на всички, че изграждането на македонското съзнание в никакъв случай не може да става в борба срещу българския народ, в създаване на антибългарски настроения. Това ще бъде също такава проява на шовинизъм, който е не по-малко вреден, защото той също така разединява и раздвоява населението тук на враждуващи групи.
Аз нямам за цел да изброявам всички случаи за такива пакостни грешки и изкривявания. Във всеки случай тук трябва да се изясни едно принципиално положение, което до150

сега се е схващало неправилно. Националният съвет на Отечествения фронт не поддържа и
не може да поддържа едно такова схващане, че в Пиринския край има само македонци и
няма никакви българи между местното население. Такова едно схващане не издържа критика от научна гледна точка, нито е демократично. Как може да се явява цял един край за
монопол на една само нация. Никой не може да си обясни как така отсам моста на с.
Бараково няма вече никакъв българин и всичко става автоматически македонско. Такова едно схващане е в пълно противоречие с принципа на самоопределението на народите. То е едно голямо нарушение на този принцип.
Националният съвет на Отечествения фронт стои на гледището, че в Пиринския
край, освен македонци, има и българи и други националности. Не може да се допусне изкуствено, принудително македонизиране на цялото население или каквото и да било
противопоставяне едни национални групи на други и създаването на недружелюбни отношения между тях. Необходимо е да се гарантира на всекиго свободата да определи своята националност като македонец или да се счита като българин.
Изхождайки от това фактическо положение, ясно е, че в интереса на общото наше
дело в този край е да се ползват еднакво от правото на свои училища, театър, вестници,
книжарници и други културни институти както македонците, така и българите, турците и
другите националности в Пиринския край.
Трябва да се считат за грешка и да се осъдят случаите, когато на добри отечественофронтовци, на прогресивни демократични хора, на добри и честни граждани се
прикачва етикета "великобългарски шовинисти" и други подобни само затова, защото се чувстват българи, заявяват, че са българи и искат да бъдат такива.
От гореказаното следва, че в основата на изграждането на македонското съзнание
всред населението в Пиринския край трябва да легне принципа на свободното самоопределение, на доброволността, на убеждението, а не на принудата в каквато и да е форма. Необходимо е да се разяснява повече на населението, да се действа с аргументите на
убеждението, а не да се принуждава и да му се налагат неща, на които то не разбира
смисъла, или които то не иска да приеме.
[…]
ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 66, л. 1-16. Оригинал. Машинопис.

№ 28. Част от решения на ПБ на ЦК на БРП(к), с което на Вл. Поптомов се възлага да подготви доклад по политиката на партията по македонския въпрос.*
София, 3.VІ.1948 г.
Решения на Политбюро от 3 юни 1948 г.
Присъстват: Г. Димитров, Тр. Костов, В. Коларов, В. Червенков, А. Югов, Г. Чанков, Д. Терпешев, Г. Дамянов, Вл. Поптомов, Ц. Драгойчева, Т. Черноколев, Р. Дамянов,
М. Нейчев, Кр. Добрев.
[…]
14. Натоварва се др. Вл. Поптомов след проучване материалите - писмото на др. Мадолев до ЦК по политиката на партията към македонския национален въпрос, декларацията
на Х пленум на ЦК по същия въпрос, споразумението в Блед между Тито, Колишевски и
нашата делегация по тоя въпрос, решенията на Националния съвет по македонския въпрос
и доклада и изказванията на Колишевски на конгреса на Народния македонски фронт на
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24.V т. г., да излезе пред Политбюро с доклад и изводи по политиката на партията по
македонския въпрос.14
(п) Г. Димитров, В. Червенков
ЦДА, ф. 1 б, оп. 6, а. е. 502, л. 1-2. Оригинал. Машинопис.

№ 29. Част от доклада на Трайчо Костов пред второто заседание на Информбюро в Букурещ, Румъния посветен на македонския въпрос.*
Букурещ, 24 юни 1948 г.
Строго секретно!
[…]
Ние искаме да обърнем внимание на съвещанието на още един въпрос, на македонския въпрос, по който някои югославски ръководители заемат, според нас, също така неправилна, по същество националистическа позиция.
Както е известно, между България и Югославия съществуват неразрешени национални въпроси. След Първата европейска война Югославия на крал Александър заграби и присъедини за себе си по стратегически съображения част от Западна България с чисто българско
население и тая част от Западна България и сега си остава в пределите на Югославия. От
друга страна, в пределите на България се намира част от Източна Македония, така нареченият Пирински край, който исторически се смята като съставна част от Македония.
До Балканската война от 1912-1913 г., намирайки се в границите на Отоманската
империя, населението на Пиринския край заедно с населението на останалата Македония
вземаше активно участие в борбата за освобождение от турско иго и за обособяване на Македония като самостоятелна държава в рамките на бъдещата балканска федерация. В тая
национално-освободителна борба македонският народ започна постепенно да се оформя
като нация с македонско национално съзнание. Тоя процес се усили особено след създаването на Македонската народна република в рамките на Федеративна Югославия. Но и сега
той не може да се смята за напълно завършен - не само в Пиринска Македония, където той
се намира още в своето начало, но даже и във Вардарска Македония, т. е. в Народната република Македония, където част от славянското население все още продължава да
има българско национално съзнание.
Характерна особеност на Пиринския край е това, че неговото население, както
изобщо населението в цяла Източна Македония, говори и винаги е говорило на чисто
български език. Икономически тоя край е свързан много по-тясно с България, с която го
съединяват долините на реките Струма и Места, отколкото с Народната република Македония, от която го отделят почти по цялото протежение високи планини.
На тая именно основа великобългарските шовинисти отричаха до 9 септември 1944
година, а някои продължават и сега да отричат македонския характер на Пиринския край и
го смятат за чисто български. Против тия остатъци от великобългарския шовинизъм ние се
борихме и ще се борим най-решително. Но за каквото и да било национално потискане
14

Владимир Поптомов изпълнява решението и подготвя предвидения доклад. От
него е съставена частта от доклада на Трайчо Костов пред второто заседание на Информбюро в Букурещ, отнасяща се за българо-югославската политика по македонския въпрос след 9.ІХ.1944 г. - Виж следващия по-долу документ.
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№ 30. Факсимиле от частта на доклада на Трайчо Костов пред Коминформбюро по
македонския въпрос с ръкописни бележки на Вл. Поптомов, 24.VІ.1948 г.

155

156

ЦДА, ф. 146 б., оп. 5, а. е. 347, л. 1-25
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№ 31. Проект на Владимир Поптомов за резолюция на ХVІ пленум за бъдещата
политика на БРП(к) по македонския въпрос.*
София, 8.VІІ.1948 г.
Мое предложение пред Политбюро за ХVІ пленум - не се прие.
1. След 9 септември 1944 г. нашата партия като управляваща партия скъса по найкатегоричен начин с националистическата и реваншистка политика на буржоазно-монархическите режими да се счита Македония за българска земя, която трябва да бъде присъединена към България.
Тази антинародна авантюристична политика бе продиктувана от грабителските интереси на буржоазно-монархическата клика в България, стремяща се към хегемония на
Балканите, а също така и от интересите на империалистическите сили (и за това те насърчаваха тази политика), които по този начин разгаряха съперничество и раздорите между
балканските държави, разединяваха ги и ги държаха в политическо и икономическо подчинение.
Със своята истинска народна политика партията пресече корените и нанесе смъртоносен удар върху великобългарския национализъм и шовинизъм, с които българската буржоазия тровеше обществено-политическия живот в нашата страна в продължение на 50 години и следите на които и днес не са още напълно заличени.
2. а) Партията вижда в лицето на Македонската народна република в рамките на
ФНРЮ, в признаване правото на македонското население на самостоятелна нация и държавност едно демократично, основано на марксистко-ленинските принципи,разрешение на
въпроса за самоопределение на македонското население от Вардарска Македония.
б) Нашата партия обаче не може да одобри продиктуваната от великомакедонски
националистически стремежи пропаганда, която водят днес ръководителите на Македонската народна република за присъединяване на Пиринския край към МНР.
в) Също така партията не може да одобри политиката на преследване българския елемент в МНР, комуто не се признава правото на малцинство така, както това е признато на албанското, турското, сръбското, еврейското и др. малцинства.
г) Партията не одобрява недружелюбното отношение към Народната република
България от страна на ръководителите на НРМ, които под прикритието на борба уж против
великобългарския шовинизъм (тази борба е задача на БРП(к), а не на МКП и МНР) водят
една враждебна и клеветническа пропаганда против нашата партия и българския народ и
които не допускат свободното разпространение в границите на своята страна на български
вестници и книги - тогава, когато вестниците и книгите на МНР свободно се разпространяват в България.
3. Нашата партия признава правото на самоопределение на македонското население
в Македония под гръцка власт, което днес заедно с демократическите сили на гръцкия народ води национална освободителна борба против монархофашистките потисници и техните покровители в лицето на англо-американските окупатори.
4. а) Ръководена от принципа на самоопределение, нашата партия признава на онова
население в Пиринския край, което счита себе си по националност македонско, правото на
културна автономия: да има училища на официалния македонски език и т. н.
б) Партията счита за неправилна политиката, провеждана от някои наши партийни
ръководители в този край, да се счита автоматически цялото население по национал158

ност за македонско и да му се натрапва официалният македонски език, който то не
разбира или трудно разбира.
в) В училищата на Пиринския край да се преподават всички предмети на български език, който е матерен език на това население и на който то се е учило на грамота още под турско иго.
г) Държейки сметка за македонските традиции всред населението в Пиринския край,
които и днес чуждите македонски агенти от рода на Иван-Михайловци и др. се опитват да
използват в интереса на политиката на империалистите на Балканите, необходимо се явява
освен специалните икономически и други мероприятия за бързото ликвидиране на голямата стопанска и културна изостаналост на този край, още и следното:
В училищата на Пиринския край да се въведе и преподава на български език История на македонското освободително движение.
Училищата и другите обществено-културни учреждения, организации и дружества
да носят имената на видните прогресивни македонски революционери (Гоце Делчев, Даме
Груев, Пере Тошев, Гьорче Петров, Никола Карев, Яне Сандански, Димо Хаджидимов, Чудомир Катранджиев, Тодор Паница, Симеон Кавракиров, Христо Трайков, Христо Смирненски, Никола Вапцаров и др.), както и на местни герои-партизани и други видни борци
против фашизма.
Да се използват годишнините на Илинденското въстание, както и годишнините от
смъртта на най-видните стари македонски революционери и по-видните местни борци против фашизма, за да се популяризират техните имена всред народните маси на този край.
Необходимо е да се популяризира в Пиринския край преди всичко името на един от
най-големите и най-прогресивните революционери-демократи в македонското движение Яне Сандански, който е роден в този край.
Да се създадат на местна почва хорове и други културни организации на македонската битова самодейност и т. н.
д) Тези от местните жители, които, както се каза по-горе, считат себе си по националност за македонци и желаят да учат децата си на официалния македонски език, ще се
ползват със свободата да имат македонско училище, издържано от държавата, в което задължително трябва да се изучава като предмет и българският език.
е) При една бъдеща перспектива за южнославянска федерация на населението в
Пиринския край ще се предостави свободата чрез плебисцит да определи - ще остане
ли в границите на Народната република България, или ще се присъедини към МНР.
ж) Всички делегации и други общувания и връзки между МНР и Пиринския край
стават със съгласието на правителствата от Белград и София.
з) За успешното провеждане на тази партийна линия налага се да бъдат сменени
от ръководни постове някои от партийните другари в Пиринския край, които досега
се твърде много изложиха със своите националистически забежки.
и) Да се даде възможност на многобройната македонска емиграция в Народната република България, която в миналото в огромното си мнозинство бе прогресивна, но която
поради провежданата сега неправилна линия от стоящите начело на емиграцията македонски другари е смутена, дезориентирана и пасивна, да се активизира и внесе своя пълноценен принос в социалистическото строителство на НРБ.
Трябва да се даде възможност на братствата на македонската емиграция свободно да си изберат местни ръководства, както и централно ръководство, което да
замести днешния така наречен Инициативен комитет в София, който не представ159

лява интересите на македонската емиграция и не се ползва с никакво доверие всред
нея.
ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 69, л. 1-3. Оригинал. Машинопис.

№ 32. Факсимиле от предложението на Вл. Поптомов за резолюция на ХVІ
пленум по македонския въпрос, 8.VІІ.1948 г.
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ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 69, л. 1-3
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№ 33. Част от резолюцията на ХVІ пленум на ЦК на БРП(к), отнасяща се до положението в Пиринския край.15
София, 13.VІІ.1948 г.
По положението в Пиринския край
Изхождайки от констатацията, че на конференцията в Блед бе постигнато споразумение между другаря Георги Димитров и Тито, в смисъл че присъединяването на Пиринския край към Народната република Македония и връщането на Западните покрайнини към
Народната република България ще бъде извършено само в рамките на една обща федерация на южните славяни и че дотогава Пиринският край (респективно Западните покрайнини) остават изцяло под суверенитета на съответната държава, като на населението се даде
културна автономия, и че това споразумение беше систематически нарушавано от югославските ръководители и особено от ръководителите на Народната република Македония;
че югославските ръководители, провеждайки своето тяснонационалистическо становище, фактически се стремяха само към присъединяване на Пиринския край, отлагайки
под различни предлози създаването на федерацията на южните славяни и по този начин
показаха своето неискрено отношение към въпроса за федерацията;
че поради тая политика на югославските ръководители и ръководителите на македонската компартия в Пиринския край се създаде фактически недопустимото положение
на държава в държава, като разни негласни емисари на Народната република Македония са
си позволявали да се разпореждат безконтролно в Пиринския край и раздухват вражда към
българския народ, българската държава и БРП(к), а нашето безкритично отношение към
тая политика попречи да се пресече овреме тая агитация;
че тая вражда и македонският тясногръд национализъм намериха ярко изражение в неоправданото с нищо недопущане на наши вестници и наша литература в Народната република Македония въпреки многократните наши протести, както и във враждебната и клеветническа пропаганда против нашата партия и българския народ, която се води системно от
Колишевски и други ръководители на Македонската комунистическа партия при явното
или мълчаливо одобрение на ЦК на Югославската комунистическа партия;
че провежданата от Колишевски и други скопски ръководители политика на преследване каквато и да било проява на българско национално съзнание сред населението на
Народната република Македония и на отричане правото на национално малцинство на
българския елемент в Народната република Македония е ярко отрицание на ленинско-сталинското разбиране по националния въпрос и правото на населението да определя само
своята национална принадлежност;
15

Въпреки че проекта на Вл. Поптомов за резолюция на ХVІ пленум по македонския въпрос не е бил приет, той
участва в работата на комисията за изготвяне на окончателния вариант за резолюцияга и успява да наложи някой свои
схващания.
По всяка вероятност той е съзнавал е, че в тоговашния момент окончателното преустановяване на македонистката политика е било невъзможно заради поредната съветска намеса и внушение каква да е политиката на БРП (к) по македонския въпрос.
По предложение на Владимир Поптомов са приети решения, които още в зародиш обричат новата политика на
пълен провал. Негови са идеите изучаването на македонския език да продължи доброволно и факултативно като го преподават български учители.
Негов е и текста в т. 6 на резолюцията: "Да се остави на населението в Пиринския край само свободно да определи своята националност."
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че тая неправилна национална политика на ръководителите на Народната република
Македония само налива вода във мелницата на империалистите и на техните агенти ИванМихайловци, които се стремят към създаването на "автономна" Македония под ръководството на американските империалисти.
Пленумът постановява:
1. Решително осъжда антимарксистката и тяснонационалистическа политика на
югославските ръководители и ръководителите на македонската компартия, която раздухва
вражда към българския народ и налива вода във воденицата на империалистите.
2. Предвид новосъздаденото положение във Федеративната народна република
Югославия да се подчертае, че федерация на южните славяни и евентуално присъединение
на Пиринския край към Народната република Македония са възможни само при една Югославия, която ще остане вярна на общия социалистически и демократически международен
фронт.
3. Да не се допущат в бъдеще никакви нарушения на суверенитета на българската
държава в Пиринския край; да се преустанови всякакво безконтролно минаване на границата от Народната република Македония в Пиринския край и обратно; да се тури край на
враждебната агитация на разните емисари (учители, книжари и пр.) и да се премахне практиката на принудително изучаване на официалния македонски език от чиновниците, принудително абониране на населението за македонски вестници и пр. в Пиринския край.
4. Да се продължи с неотслабваща енергия политиката на кул
турна автономия за македонското население в Пиринския край, като се изучава в
училищата историята на македонското освободително движение и се популяризират неговите дейци; да се създават македонски самодейни художествени колективи и пр.; да се въведе факултативното изучаване на македонския литературен език в училищата, което да се
води от местни македонски учители; да се нарекат училища и други обществени и културни учреждения, организации и дружества с имената на видни прогресивни македонски революционери и пр.
5. Да продължи системно грижата за подобряване на материалното, културно и
здравно положение на населението от Пиринския край.
6. Да се остави на населението в Пиринския край само свободно да определи
своята националност.
7. Да се засили борбата срещу михайловистите и великобългарските шовинисти,
агенти на англо-американския империализъм, които биха се опитали да използват сегашното положение за възкресяване на своите архиреакционни и служещи на империализма
планове по македонския въпрос.
Пленумът възлага на Политбюро да вземе всички необходими мерки за разясняване
на тази резолюция във всички партийни организации, за провеждането на необходимата
критика и самокритика и за укрепване на вътрешнопартийната демокрация в цялата партия, така че в цялата тая работа партията да се яви на партийния конгрес още по-крепка и
идейно-политически още по-сплотена около Централния комитет начело с др. Георги Димитров.
Б. съст. - Запазен е оригинал на първоначалния проект на резолюцията с ръкописни
поправки на Владимир Поптомов. От него в окончателно приетия текст са отпаднали
един абзац и четири точки, а именно:
" че макар и да скъса по най-решителен начин с националистическата и реваншистка политика на буржоазно-монархическите режими, нашата партия и досега няма напълно
ясна и последователна линия по македонския въпрос и че бяха проявени редица колеба164

ния, едни от които вървят по линията на отричане македонския характер на Пиринския
край, а други - по линията на безкритично отношение и отстъпчивост пред натиска на македонския национализъм";
"1. Да се насрочи в близко бъдеще специално обсъждане на македонския въпрос";
"7. В отношенията с НР Македония да се проведе принципът на взаимност, като се
допускат македонски вестници в България, ако се допускат български в Македония, разрешава се македонски книжарници в България, ако се разрешат български в Македония."
"10. Да се прочисти държавният и партиен апарат в Пиринския край с елементи, които се явяват проводници на националистическата политика на Колишевски и другите ръководители на НРМ в Пиринския край";
"12. Всички делегации и други общувания и връзки между Пиринския край и МНР
да стават в бъдеще със съгласието на нашето правителство и ЦК на нашата партия."
ЦДА, ф. 146 б, оп. 5, а. е. 28, л. 33-39. Оригинал. Ръкопис; ф. 146 б, оп. 2, а. е. 247, л. 106-108. Оригинал. Машинопис.

№ 34. Записки на Владимир Поптомов на част от изказванията по време на
ХVІ пленум на ЦК на БРП(к).16
София, 12.VІІ.1948 г.
На ХVІ пленум
Кръстьо Стойчев:
Намирали се между два централни комитета. Първият - Темпо им дал указания да
заминат брига(дите) в гръцка Македония. Чанков му заявил да изпълняват нарежданията
на Темпо. Поддържали близки връзки с ръководството в Скопие. Позицията на ЦК, октомври 1946 г. Чанков му казал: "Кога ще ви видя да говорите на македонски език?" На партийна конференция в Горна Джумая Червенков също им казал да изучават македонски
език.
Васил Марков: Нашата преса да стане мощен фактор за изнасяне недостатъците.
Борис Тасков. Катранджиев.
Димитър Ганев: У партийните хора в Пиринския край едното ухо към Скопие, а
другото уж към София. Те носят вина, макар да има вина и в ЦК.
Драмалиев. Цола Драгойчева. Динко Стефанов.
Вълко Червенков: По македонския въпрос скри своята отговорност зад декларацията на Х пленум, на съветите на Сталин.
Чанков: Направи добра самокритика по македонския въпрос, като по учителите и
македонския език взе главната вина върху себе си.
Трайчо Костов:
Призна, че в резолюцията на Х пленум имаше неясноти и непълноти и (неясна дума
- б. съст.) в приложението на декларацията. Не съм съгласен с Червенков да се крием зад
Сталин за грешките, които допуснаха другарите в Пиринския край, но главно в Политбюро.
Васил Коларов
Заключително слово Г. Димитров

16

Записките на Вл. Поптомов от изказванията по време на ХVІ пленум на ЦК на БРП(к) за политиката по македонския
въпрос в Пиринския край са единственото оцеляло свидетелство за тях. Вероятно не е правен и поради това не се пази
официален протокол за тези изказвания.
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ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 88, л. 1-5. Оигинал. Ръкопис

№ 35. Факсимиле от бележките на Владимир Поптомов от ХVІ пленум на ЦК на
БРП(к), 12.VІІ.1948 г.
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ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 88, л. 1-5
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№ 38. Доклад на Вл. Поптомов до ПБ на ЦК на БРП(к) за резултатите от провелото се в Горна Джумая под негово ръководство на 22-23.VІІ.1948 г. съвещание с активистите на околийските организации на БРП(к) от Пиринския край за решенията
на ХVІ партиен пленум по македонския въпрос.
София, края на юли 1948 г.
Доклад
На съвещанието с бюрата на околийските комитети и други активисти по резолюцията на ХVІ пленум на ЦК на БРП(к), състояло се на 22 и 23 юли 1948 г. в Горна Джумая
На съвещанието присъстваха общо 178 другари. Докладът върху резолюцията на
ХVІ пленум бе посрещнат с голям интерес и изслушан с внимание. След доклада бяха зададени следните 36 въпроса: (изпуснати са несвързаните с македонския въпрос питания б. съст.)
1. ЦК на БРП(к) вземал ли е постановка, че обединението на Македония (присъединението на Пиринския край към НР Македония) ще се извърши в рамките на Федеративна
народна република Югославия, за да се работи тук на тази база.
2. На каква нужда на населението от Пиринския край се целеше да се отговори, като
се реши изучаването на литературния македонски език от толкова учители?
6. Какво е поведението на Димитър Влахов?
7. Следва ли да бъде получаван в. "Нова Македония", когато той държи такъв вражески език?
9. Как практически можем да помогнем на нашите братя от НР Македония, за да видят грешките на своите ръководители?
10. Не се ли намира в противоречие със Сталиновата дефиниция за нацията сегашната постановка у нас, че изучаването на литературния македонски език не е най-важната
задача за националното ни осъзнаване?
11. Няма ли връзка лозунгът за присъединението на Вардарска Македония към Пиринска
Македония (при положение, че ние станем прогресивния център) със стария лозунг за "автономна Македония" като форма и маневрен етап за присъединяването й към България?
12. Щеше ли да съществува македонският въпрос, ако беше останала да съществува
Санстефанска България?
14. Имало ли е споразумение между българското и македонското правителства за
назначаване на македонските учители?
16. Министерството на пропагандата давало ли е допълнително възнаграждение от 9
хиляди на македонските учители (освен заплатата, която те са получавали)?
17. Какво ще стане с нашите студенти в НР Македония?
22. Ще се позволи ли на македонските книжари да окачват своите агитационни табла в книжарниците?
23. Коя е по-важната задача от сегашната обстановка - да се строи социализъм, или
да се работи за оформяване националното съзнание и определението на нацията?
24. Коя беше причината, която ни накара ние зорленоволно (принудително, насилствено - б. съст.) да пишем нашето население македонци?
25. Има ли готов исторически материал за изучаване историята на македонския народ в нашите училища на български език и от наши учители?
29. Кой език ще се изучава занапред в нашия край?
30. Югославските ръководители притежават документи за наши изказвания, какво
[че] ние желаем присъединяването към НР Македония. Какво би станало с тях и как биха
ги използвали при един конфликт те?
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32. Каква е истината за Шаторов?
33. Какво ще бъде становището на нашата партия, ако при една бъдеща федерация
населението от нашия край не пожелае да се обединява в НР Македония?
34. В доклада се казва, че ръководителите в нашия край понякога не са послушвали
нашия ЦК. Колко пъти и по какви въпроси е правена бележка на тези другари?
35. Кога е поставен въпросът за официалния македонски език - преди или след образуването на НР Македония?
36. При какви обстоятелства и с какви чувства Тито опрости репарациите на НР
България?
След отговорите на поставените въпроси започнаха разискванията.
Изказаха се 32 другари. Общо взето, разви се добра критика и самокритика. Някои
от първите другари в ръководството на бившия областен комитет в Горна Джумая (Кръстю
Стойчев, Георги Мадолев, Георги Хаджииванов и някои други) си направиха една половинчата самокритика. Другите другари обаче с конкретни факти ги разкритикуваха доста
основателно.
Поради големия интерес, който представлява частта от резолюцията на пленума
върху положението на Пиринския край за нашите партийни организации тук, много естествено бе, че в центъра на вниманието на другарите, които взеха думата, в най-голяма степен бе въпросът за Македония и специално за положението в Пиринския край.
От доклада, както и от изказванията се установи безспорно, че другарите от бившия
областен комитет в Горна Джумая фактически са считали Пиринския край за автономна
губерния, а себе си повече или по-малко самостоятелни губернатори. Установи се като безспорен факт, в това отношение имаше от страна на тях и някои самопризнания, че те са
гледали с недоверие към ЦК на БРП(к), когото са считали за опортюнистически и като такъв, който няма правилна политика по националния въпрос. Фактически те са се ръководили от своята дейност по-скоро от нарежданията на скопските комунисти начело с Колишевски. Провеждали са систематично внушаваната от Скопие политика на насилствено "македонизиране" на населението от Пиринския край (принудително изучаване на
македонски език от страна на чиновници и служители и др., ограмотяване само на
македонски език, принудително разпространение на македонските вестници и книги
и т. н.) и насаждане на антибългарска омраза, с цел за бързото присъединяване на този
край към македонската държава без оглед на всичко друго и независимо от всяка федерация на южните славяни.
Македонските учители, книжари и честите делегации от македонската държава са
развивали систематическа пропаганда против нашата партия, против българския народ и
нашата страна, необезпокоявани от никого и даже насърчавани от някои ръководители на
нашите партийни организации в този край.
Вследствие на всичко това в душата на населението в Пиринския край се е създало
известно смущение, известно раздвоение и в някои случаи това се е изразило в определено
пораженски настроения. Характерен в това отношение е фактът, който бе изнесен на съвещанието в Горна Джумая от един другар. Този другар запитал един наш пограничен офицер за неговото поведение при следния случай: имайки предвид днешната криза в югославските ръководители в резултат на тяхната измяна към Съветския съюз и социализма да
допуснем, че югославските дейци настъпят в Пиринския край с цел окупация - каква заповед ще дадеш ти на войниците от твоята рота? Ще заповядаш ли да стрелят срещу настъпващия неприятел? Офицерът отговорил, че няма да даде заповед за стрелба. На въпроса защо така ще постъпи, офицерът отговорил: "Вие четири години досега ни учите, че откъм
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Югославия (откъм македонската държава) ще дойдат нашите освободители, оттам ще получим нашето освобождение, защо тогава ние ще стреляме срещу нашите освободители?
В партийната маса в Пиринския край е имало много гласове на предупреждение
относно погрешната, внушавана от Скопие националистическа и шовинистическа
политика на нашите ръководители в този край, че те са задушавали тези гласове, като
са ги заклеймявали като проява на реакционно настроение, на великобългарски шовинизъм. Нашите ръководители тук не са се вслушвали и в гласа на народните маси, които са
давали много открити доказателства за своето недоволство от принудителните методи на
действие от страна на партийните ръководители. Последните обаче не са се вслушвали във
волята на народните маси и в техните предупредителни гласове. Напротив, те са се изолирали от народа. Методите на командване отгоре и на дерибействане тук са били развити до
крайните си предели. Отишло се е дотам, че без знанието на ЦК партийните ръководители
в Горна Джумая са наложили специален данък върху ракията и от събраната сума (мисля,
че беше около 600 хиляди лева) са посрещали гостите от македонската държава.
Изясни се, че македонското чувство и съзнание, което под влиянието на тесногръдия национализъм и шовинизъм на Колишевски и компания бе обърнато в Пиринския край
с главата надолу, сега трябва да бъде изправено на краката. Здравото македонско съзнание
трябва да се създава върху наследството на богатата революционна традиция на македонското националноосвободително движение, върху заветите на Гоце Делчев, Яне Сандански
и цяла редица македонски великани и прогресивни деятели. Това е една неизчерпаема демократическа и прогресивна съкровищница на македонски героизъм и революционен идеализъм. Македонското национално съзнание трябва следователно да престане да се изгражда върху омразата против БРП(к) и всичко българско, върху буржоазния национализъм и
изолирането от фронта на демокрацията и социализма, а напротив, то трябва да се изгражда, като се култивира чувството на братство с българския народ, братство с всички южнославянски народи и с всички народи, стоящи на фронта на демокрацията и социализма, начело с великия Съветски съюз.
Съвещанието завърши с успех. Въпреки суровата критика и самокритика дойде се
до едно пълно единство в разбиранията по всички въпроси на резолюцията на пленума.
Съвещанието бе закрито при повишен дух и ентусиазъм, което се изрази в ставането на
крака и изпяването с голямо въодушевление на "Дружна песен".
(п) Вл. Поптомов
ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 90, л. 48-53. Оригинал. Машинопис.

№ 39. Решение № 137 на Политбюро на ЦК на БРП(к) Владимир Поптомов да
изработи проект за съдържанието на културната автономия в Пиринския край, за изготвяне на предложения за написване история на македонското освободително движение, за преподаване на македонския език и македонските учители.
София, 29.VІІ.1948 г.
Решение на Политбюро от 29 юли 1948 год., № 137
Присъстват: Тр. Костов, В. Червенков, Г. Дамянов, Поптомов, Д. Терпешев, Р. Дамянов, Т. Черноколев, Димо Дичев и М. Нейчев.
Относно: практическото провеждане на решенията на ХVІ пленум...
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17. Да се подработи конкретно въпросът, в какво трябва да се изразява културната автономия в Пиринския край в светлината на решенията на ХVІ пленум и работата на партията в това отношение (Вл. Поптомов - срок 10 август).
Да се направят предложения за написването историята на македонското освободително движение, по изучаването на македонския език, по македонските учители и пр.
Подписали:
Тр. Костов, Антон Югов, Димо Дичев, Г. Дамянов, Вл. Поптомов, Т. Черноколев, В.
Червенков, Г. Чанков, Д. Терпешев, Р. Дамянов.
ЦДА, ф. 1 б, оп. 6, а. е. 525, л. 1-2, оригинал, машинопис.

№ 40. Стенограма от съвещание на активистите на софийската организация на
БРП(к) по македонския въпрос, пред които Владимир Поптомов изнася доклад "Македонският въпрос в светлината на решенията на ХVІ пленум на ЦК на БРП(к)"
София, 9.Х.1948 г.
Председателят Тодор Живков:
Другари, настоящото съвещание на една част от софийския партиен актив и на комунистите-активисти македонци се свиква по инициативата на ЦК и ГК на партията, за да
се изслуша доклад по македонския въпрос в светлината на решенията на ХVІ пленум. Доклад по македонския въпрос в светлината на решенията на ХVІ пленум на ЦК ще изнесе
членът на политбюро др. Владимир Поптомов. Изказване по този въпрос ще направи членът на ПБ и секретар на партията др. Георги Чанков (ръкопляскания).
Владимир Поптомов: (От трибуната посрещнат с ръкопляскания)
Другари и другарки,
[…]
Да разгледаме какво представлява Пиринският край и на какво се основават претенциите на Колишевци и Влаховци от Скопие. Тук ние имаме интересен въпрос, който ние
трябва да изясним и по който се прие резолюция в ХVІ пленум на ЦК на нашата партия.
Какво представлява населението от Пиринския край - пиринско ли е, или македонско. Ясно е, че е македонско население, което обаче приказва на един диалект много близък до
българския език.
Друг един въпрос - може ли да се говори за национален гнет в Пиринския край в тесен
смисъл на думата, както се говори за Македония под сръбска власт, където беше подложена на гнет и денационализация? Ние не можем да кажем, другари, че в Пиринския край
имаме някакъв национален гнет, защото в Пиринския край след Балканската война и
след присъединяването на този край към България се запази неговият народностен
облик. Той запази училищата и църквите такива, каквито си бяха под турско иго.
Значи в културно отношение никаква промяна не стана в Пиринския край. Българските
училища и църква и българската Екзархия, против която днес така много говорят скопските ръководители, които не се считат с историческите факти, изиграха една много прогресивна роля навремето.
Трябва да се знае, че ако македонското население от трите части на Македония не беше заедно с българския народ, не беше прегърнало българската култура, щеше да се даде възможност на гърците да погърчат това население. Благодарение на
българската църква можа да се спаси това население, благодарение на борбата му заедно с българския народ против гръцкото духовенство. Ако не бяха българските църкви
и училища, против които скопските ръководители така злословят и анатемосват,
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аз се съмнявам дали можеше да се говори днес за македонско малцинство. Колко е безумна преценката, която дават скопските ръководители, като анатемосват тази българска
култура навремето и отричат прогресивната роля на тия български училища и църкви, която изиграха те навремето си. Наместо да подчертаят тяхната прогресивна роля, те ги анатемосват. Историческите факти говорят, че те изиграха една прогресивна роля - запазиха
славянското население от погърчване.
[...]
Всичко това населението на Пиринския край го има. Това, което няма, отечественофронтовската власт и БРП(к) му дава. В това отношение, другари, пиринското население
не може да се нарече малцинство. Пиринското население не се нуждае от особен
език, нито от език, който да бъде предаван в училищата. Ето защо в езиково отношение то не е малцинство. Но поради икономическите връзки с населението на Македония,
поради традициите, в това отношение то може да се нарече едно малцинство. Нашата партия и отечествеенофронтовската власт отчитат именно тези особености. Отчитат, че това
население живо се интересува от своя идеал - обединението със своите братя - македонци
и затова ОФ власт отчита тия особености и в резолюцията на ХVІ пленум се говори за тая
автономия, за развиване на традициите на това население, за създаване на хорове и културни учреждения, в които да бъде изразен битът на това население, за въвеждане в училищата на Пиринския край предмета "История на македонските освободителни борби", говори
се за идеалите на това население, за борбите и освобождението на Македония и пр. Освен
това в резолюцията на ХVІ пленум има специално постановление на Министерския съвет
на нашето правителство, с което се иска ликвидирането на икономическата изостаналост
на този край.
Поставя се един друг въпрос, който интересува мнозина. Правилно ли ще бъде днес
да се въведе сегашният литературен език от Скопие за населението от Пиринския край.
Ако ние признаем, че пиринското население е македонско, заключението е, че трябва да
бъде въведен този език на Вардарска Македония. Но това не е правилно, другари. Населението не разбира този език и не го желае. Опитът със скопските учители и книжари, които тази учебна година се опитаха да насаждат тоя език, го показа. Въвеждането на този
език даде отрицателни резултати. Това население се е учило на български език, а сега
му натрапват друг език, това ще бъде недемократично, несъответствуващо на ленинските принципи на националния въпрос. Противно на учението на Ленин и Сталин е да караш едно население да усвоява език, когато то вече има литературен език, който то счита
за свой майчин. Социалистическата култура трябва да се дава днес на родния език, на разбирания език. Всички малцинства трябва да се учат днес на майчиния си език. Езикът,
който се опитаха да наложат учителите от Вардарска Македония на населението
от Пиринския край, не се разбира от това население и то изказваше недоволства. Ясно е, другари, че в езиково отношение и в културно отношение населението от Пиринския
край е тясно свързано с българското население.
Когато в Пиринския край имаше учители от Вардарска Македония, някои наши другари се бяха толкова увлекли и се дойде дотам, че един другар, член на околийски комитет,
при тържественото откриване на курса за изучаване на македонски език в Неврокоп, казал:
"Другари, днес се открива курс за изучаване на македонски език, този език, който нашите
прадеди говореха и който българските окупатори го забраниха. Сега трябва него да въведем." Разбира се, това, което е казал този другар, няма нищо общо с историческите факти.
Връзките между македонското освободително движение и българския народ са много тесни. Няма защо да изкривяваме историческите факти. Гоце Делчев, Даме Груев,
177

Пере Тошев, Сандански и др. са закърмени и израсли с революционните идеи на българската демокрация и социализма в прогресивна България. Ние не можем да си представим,
че може да има едно прогресивно движение в Македония, без то да е било поддържано от
българския народ. Ентусиазмът на македонското прогресивно движение беше черпан
от българската действителност, от българската социалдемокрация, от нашата революционна мисъл. Нашата социалдемокрация (тесни социалисти) беше вдъхновител на това
движение. Ето, това са историческите факти, другари. Няма защо да се изкривяват. Не е
ленинско да се отрича историята. Историята трябва да бъде такава, каквато е тя.
Един буден селянин от Пиринския край ми зададе такъв въпрос миналата година,
когато бях там: "А бе, другарю Поптомов, от 40 години насам ние водихме освободителни
борби в Македония с българския език. Вдигахме въстание - Илинденското въстание и говорехме и писахме на български език. Пречеше ли ни това да работим за македонското дело? А сега някои искат да бъдем по-големи македонци от Гоце Делчев и от Яне Сандански.
Езикът на тях не им пречеше, защото те се ръководеха само от идеята за освобождение на
Македония." Разбира се, аз обясних на този другар, че това е вярно. Историческите факти
са такива, но днес положението е малко изменено. Днес вече ние имаме една македонска
държава и се очертават перспективи за едно обединение на македонския народ, за обединението на южните славяни. От тази гледна точка изникват нови факти, които ние не можем да ги игнорираме. За дооформянето на македонска нация е необходим общ език. Не
може една нация да говори на различни езици. Наистина, можем ли да кажем ние нещо
против един македонски език? В никакъв случай не можем да кажем. В това отношение
скопските ръководители обаче извършиха една историческа глупост: под влиянието на национализма на белградските водачи македонските ръководители не избраха такова македонско наречие, което да обедини целия македонски народ, а избраха за литературен език
една македоно-сръбска смесица, който е неразбираем не само за пиринското население, но
и за македонеца от Егейска Македония. Прогресивната роля на македонския език изискваше да се избере един обединяващ диалект. Сега се въведе един език, който дори и самите
македонци не разбират, но това ще бъде променено в една обединена Македония. При една
свободна Македония народът ще си каже думата и аз съм сигурен, че ще се намери такъв
македонски диалект, който ще обедини целия македонски народ. Но аз даже допускам една такава възможност: от гледище на демокрацията и социализма ще бъде съвършено естествено, ако даже в бъдеща обединена Македония в рамките на федерацията пиринци говорят и пишат на български език. Това няма да противоречи на културното и стопанско развитие на македонския народ. Това не ще противоречи и на принципите на ленинизма и социализма.
Иска се присъединение на Пиринска Македония към Вардарска Македония и при
това, без да се иска съгласието на населението. Но може ли това да стане, без да се държи
сметка за волята на населението. Това е неправилно. Разбира се, това население желае да
се обедини със своите братя, но то не иска да се къса от българския народ, с който го свързват култура и други традиции. Пиринското население не може да разбере защо трябва да
се поставят граници с българския народ, с който той е делил хляба си...
Вие знаете какви факти имаше в Пиринска Македония. Скопските емисари в Пиринския край, дори и наши комунисти, тъпчеха безобразно волята на пиринското население, натрапваха му един език , който то не разбираше, вестници, книги и водачи.
Тия скопски пратеници създадоха едно антибългарско настроение. Целта им беше да ругаят българския народ и да показват винаги преимуществата на македонската държава. Беше
се отишло дотам, че се забраняваше някой да каже, че е българин. Така в областния
178

съд в Горна Джумая имаше един случай: съдията пита, както се полага, подсъдимия: "Как
се казваш. По националност какъв си - българин ли?". И когато подсъдимият казал, че е
българин, той казал: "Който е българин, тук няма място за него. Ей, иди оттатък Бараково.
Тук българи не могат да виреят." Ето това беше техният метод. Това са методите на Колишевски, за който ще говоря малко по-късно.
Този метод, който скопските ръководители искаха да приложат в Пиринския край,
не е само едно заблуждение на скопските ръководители. Това е внушение от Белград. Аз
ще ви кажа и този пример, който се е случил с една наша делегация, която е отишла в Македония през 1945 г. и се е срещнала с Тито. Когато делегацията казала, че населението говори български и му е трудно да изучава новия език, Тито отговорил: "Дайте ми го Пиринския край и вие ще видите какво ще направя с него в разстояние на две години."
[…]
По отношение на Пиринския край те имат чисто и просто агресивни намерения. Не става дума за общите интереси на южните славяни - че не трябва да си копаят
гроб, а с общи сили да се противопоставят на общия враг - империалистите. Кое е важно в
борбата против империалистическата агресия - да се създаде една федерация от 22 милиона население, или да се придаде към 800 хиляди души македонско население едно население на Пиринския край от около 200 хиляди души? Главният въпрос е, разбира се, да се създаде единен фронт на демокрациите чрез федерация. Само тесногръди националисти могат да мислят, че македонският въпрос е присъединяването на Пиринския край". Това могат да говорят хора, както казва Сталин, които не виждат повече от своята селска камбанария.
Големият въпрос, другари, е южнославянското единство. И на този въпрос националният въпрос е подчинен…
След като ръководителите от Белград и Скопие се убедиха, че трудно ще бъде да
присъединят Пиринския край, те издигнаха друг лозунг. Този лозунг ние го чухме за пръв
път на Петия конгрес на ЮКП, чуваме го сега в речите на Д. Влахов. Този лозунг е "За политическа автономия на Пиринския край". Ето какво говори Влахов в речта си през време
на обиколката си из Македония - какви са претенциите на югославските ръководители.
("Нова Македония" от 10 септември т. г): "А сега ние заявяваме, ако българското правителство иска да даде на нашите братя от Пиринска Македония права и свободи - Пиринска
Македония преди всичко трябва да бъде превърната в автономна област, върху същата
онази база, върху която болшевиките в СССР създадоха автономни републики области и
окръзи, без да питат народите дали искат, или не. БРП(к) не желае да даде автономия на
Пиринска Македония и се сърди, че ние на петия конгрес на ЮКП сме искали това."…
Другари, трябва да кажем, че комунистическата партия и отечественофронтовското
правителство не биха имали нищо против създаването на една политическа автономия за
Пиринския край, стига населението да желае това, т. е. автономията да е в негов интерес.
Но нищо подобно, преди всичко политическата автономия това значи да има населението
съдилища и администрация на майчиния език, училищата също. А кой е майчиният език
на това население - българският език. Значи всяка политическа автономия е безсмислена.
Няколко думи, другари, трябва да кажем - какво е нашето отношение към Вардарска
Македония и македонската нация. Обвиняваха нашата партия, че тя се отнасяла отрицателно към македонската нация. Това съвсем не е вярно. Македонската народна република е
едно прогресивно дело, един голям исторически факт, на който ние се радваме. Това е първият опит да се даде на македонския народ държавност. И ние всички го посрещнахме с
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най-голяма радост. Нашата партия първа каза, че това е един прогресивен факт и че нашето отношение към Вардарска Македония е напълно братско отношение. Какво е нашето
отношение към македонската нация? Напълно положително. Сме ли ние против оформянето на македонската нация? Ние смятаме, че оформянето на македонската нация е един прогресивен факт, на който ние не само че няма да пречим, но ще съдействуваме за неговото
развитие. Разбира се, ние не можем да споделим възгледите на Колишевски, че македонската нация датира от времето на Александър Македонски или от времето на цар
Самуил и пр. Това е, разбира се, фантазия - бабини деветини. Няма нужда да се фалшифицира историята, за да се каже откога започва да се оформя македонската нация
[…]
Няма нужда да се отива във вековете и нататък, за да се доказва македонската нация, която е едно прогресивно явление. Историята ни казва, че по-рано македонското население се чувстваше българско население. Наричаше се българско и се учеше в български
училища
[…]
Но какво престъпно има в това, че македонското население преди 40 години през
турско време се е считало за българско. Това са исторически факти и да се отричат днес,
няма никакъв смисъл…
Това, което става във Вардарска Македония - оформянето на една македонска нация
в рамките на МНР, е един прогресивен факт и този процес ще продължава и по-нататък.
Но поставя се въпросът така: как се формира тая македонска нация? Формира ли се в духа
на братството и единството на южните славяни. Не. Тя се формира, като се насъсква срещу България и срещу всичко българско. Българинът и българщината е обявена едва ли
не за държавен враг. Всичко българско се преследва - вестници, книги, подписи, култура.
Кажете - това демократическо, интернационалистическо ли е?
Вие знаете, че днес в тази част (Вардарска) на Македония да кажеш, че си българин, значи да те обявят за враг на държавата, изменник и престъпник. Това е чисто
буржоазен, националистически метод…
[…]
Въпроси:
[...]
Председателят Тодор Живков: Има ли други въпроси? Няма. Има думата др. Поптомов да отговори на зададените въпроси.
Владимир Поптомов:
Относно македонското малцинство - има ли такова, или няма в Пиринския край: аз
говорих, че в езиково отношение населението в Пиринския край не е малцинство. То е
своего рода малцинство затуй, защото има традиции, общи връзки с населението от другите части на Македония. Този факт, че нашата партия им признава културна автономия,
преподаването на история на македонските революционни борби и развиването на техния
бит и традиции, показва, че ние имаме отношение към тях като към едно малцинство с
особен характер
[…]
За Никола Йонков Вапцаров - аз не съм казал, че той не е македонец. Аз казах, че
македонските ръководители издребняват, като ни упрекват във великобългарски шовинизъм затуй че сме го нарекли български писател. Ясно е, че той е български поет, защото е
говорил и писал на български…
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Относно съображенията за въвеждане на македонския език - те са, за да може македонският език да се приближи все повече и повече към сръбския и отдалечи от българския..
Каква е съдбата на Венко Марковски - Аз, другари, не съм отивал в Народната република Македония и не зная нищо за него, но от известни сведения зная, че Венко Марковски е в немилост. Най-първо той изпада в немилост поради това, че се е застъпил за въвеждането на един друг език. Той не беше съгласен с този македонски език, който е въведен
сега и който в значителна степен е под сръбско влияние. Той искал да се избере един чисто
македонски диалект, на който и той пише своите произведения, който диалект много се
различава от новия език, въведен от скопските ръководители. С това почва неговото преследване. Освен това зная, че той написал една драма, в която рисува игото на македонския
народ през трите потиснически режими: през турско иго, след това през сръбската окупация и през българската окупация (през време на войната). Понеже само той най-добре е изживял сръбската окупация, в драмата си я изразил много по-релефно, а българската окупация, която трае по-малко от сръбската, не е така силно изпъкнала в драмата. И от тук му се
прави голяма бележка, че той е великобългарски шовинист, че иска да злепостави сърбите.
При първите репетиции и при първото представление е имало много овации от страна на
публиката. Всички са ръкопляскали. Но на представлението присъствали някои висши сръбски военни, които съобщили в ЦК на македонската партия, че тая драма трябва да се
спре. На другия ден Марковски бил викнат в ЦК и му съобщили, че неговата драма няма
да се представя повече, че не ще се позволи да се създава настроение срещу сръбския народ, че българската окупация не била изпъкнала ясно и неговата драма повече не вижда
бял свят. Друго конкретно за неговата съдба не зная…
Защо враждебната кампания към България е по-силна - Към нас имат зъб, защото
ние се солидаризирахме с резолюцията на Информбюро и не им даваме Пиринския край.
Председателят Тодор Живков: Другари, с отговорите на др. Поптомов съвещанието
се закрива.
Край - 10 часа.
Стенографирал: (п) В. Гешаков
ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 71, л. 66- 117. Оригинал. Машинопис.

№ 41. Част от доклада на Г. Димитров пред петия конгрес на БКП, в който се
спира на въпроса за южнославянската федерация и македонския въпрос.
София, 18.ХІІ.1948 г.
Бел. съст. - На Владимир Поптомов е било възложено да напише доклада по
македонския въпрос за конгреса. Най-вероятно неговият проект не е бил одобрен от Г.
Димитров, който възлага на В. Коларов да изготни окончателния вариант. Сравняването
на оповестения доклад на Г. Димитров с проекта на Вл. Поптомов показва, че В. Коларов
го е ползвал като е взел от него отделни думи, изрази и цели пасажи. За улеснение на
читателите в поместения по-долу доклад Коларовите заемки от проекта на Поптомов
са болдирани. Отделно след доклада се помества и факсимиле от проекта на Вл.
Поптомов.
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№ 42. Факсимиле от неодобрения проект на Вл. Поптомов за доклад по македонския
въпрос пред петия конгрес на БКП, от който В. Коларов е ползвал само подбрани
думи, цели изрази и пасажи, 1.ХІІ.1948 г.
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ЦДА, ф. 214 б, оп. 1, а. е. 72, л. 1-8

№ 43. Извадка от информация на министъра на народната просвета Кирил
Драмалиев до Георги Димитров за резултата от проведената през есента на 1948 и началото на 1949 г. кампания в Пиринска Македония за набиране на ученици, които да
изучават факултативно македонски език в изпълнение решенията на ХVІ пленум.*
София, 18,21.ІІ.1949 г.
Вх. № 3740 а - 21.ІІ.1949 г.
Вх. № 13/21.ІІ.1949 г. (п) не се чете
До Генералния секретар
на ЦК на БКП
Др. Вл. Поптомов за мнение,
21.ІІ.1949 г.
(п)
Другарю Димитров,
Съгласно решенията на ХVІ пленум учениците в Пиринска Македония ще изучават в
бъдеще македонски език факултативно, а македонска история - задължително.
Министерството даде нареждане за изпълнение на тия решения в началото на учебната
година до съответните училищни власти. По сведения, с които разполага министерството нито един ученик не пожелал да изучава македонски език. Липсват и учители,
които да са в състояние да преподават този език. Обучението по македонска история обаче
се затруднява от липса не само на учебник по тая материя, но липса и [на] каквато и да е
научна литература по въпроса за историята на македонския народ. В сегашния учебник по
история за VІІ клас има всичко десетина страници, отнасящи се до историята на
македонския народ. Изучаването обаче на този предмет е крайно необходимо особено за
Пиринския край предвид настъпилите събития в Югославия.
Във връзка с тези въпроси правя следните предложения:
1. Македонската история да се изучава в Пиринския край само през втория срок на
VІІ кл[ас] с един час седмично. За се отделят 8-10 ч[аса] и в програмата по българска история за ІІІ прогимназиален клас.
2. Предвид на особеното значение на предмета, липсата на научни трудове по
македонска история и нейната свързаност с най-актюелните политически въпроси на
днешното време, ЦК на БКП да поеме грижата за най-отговорното изготвяне на една
194

№ 45. Факсимиле от резолюцията на Вл. Поптомов, с която постановява македоският
език да не се узучава, 21.ІІ.1949 г.
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ЦДА, ф. 1 б, оп. 7, а. е. 1557, л. 2-3.
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46. Част от предизборен агитационен материал на НС на ОФ, в който се отчита
работата за развитието на "македонската" култура в Пиринския край и се сочат причините, поради които населението не желае македонския език, че опитът в началото
на учебната 1948-1949 г. той да се преподава факултативно, се е провалил, защото не
са се явили желаещи да го изучават.
София, 8.ХІІ.1949 г.
Б. съст. - Вкарването на тази част от презизборната притурка е дело на Владимир Поптомов, който по това време е Главен секретар на НС на ОФ. Чрез нея той дава
недмусмислен отговор да непрекъснатите нападки от Белград и Скопие срещу България,
че на "македонците" в Пиринския край било отнето правото да изучават "своя майчин
език". За тези му и множество други пробългарски прояви го заклеймяват като най-отявления великобългарски шовинист в средите на българската компартия и в България като
цяло.
[…]
Изучаването на македонския език не е проблем за Пиринския край, чието население
говори почти български език. Въвеждането му в училищата през 1947-1948 г. (когато българското правителство, водимо от братски чувства, допусна, по искане на югославското
правителство, сто души учители - преподаватели по македонски език от Вардарска Македония) даде лош резултат. И то главно по две причини: първо, народът и учащата се
младеж не чувствуваха нужда от изучаването на македонския език и второ, предложеният от Скопие македонски език е изкълчен, съзнателно и преднамерено посърбен,
с цел да се отдалечава колкото може повече от българския. Когато през учебната
1948/1949 г. се постави изучаването на македонския език в училищата факултативно,
не се явиха желаещи.
Напразно колишевци оплакват Пиринския край, че там не се изучава македонски език. Народът в Пиринския край говори български език със свой диалект. Учащата се младеж
се учи на български език, без някой някога да е поставял въпрос, че е принуждаван да
учи чужд език. Усвояването на науката и строителството на социализма народът в Пиринския край извършва на български език. Той чувства като чужд език именно предлагания
му от Скопие сърбизиран македонски език. Нима е в интерес на демокрацията и социализма народът от Пиринския край да бъде задължаван да изучава, както това искаха
титовци и колишевци, един неприемлив за него език? Безспорно не!
Следва ли от това, че македонският език не съществува, че ние отричаме възможността той да се развива и усъвършенствува? Не, не следва. Ние обаче смятаме, че македонският език трябва да се развие естествено, а не да се изкълчва и изкуствено посърбява, както това правят новите и модерни асимилатори на македонския народ в Белград. Развиващият се и оформящ се македонски език трябва да сплотява всички македонци, а не да ги
разединява.
Всяко насилствено налагане на такъв македонски език като посърбения от
Скопие е противно на здравия разум, противно на народа, вредно за демокрацията и социализма. А когато утре стане обединението на македонския народ при дружбата на братските нему народи и се установи един приемлив за всички македонци език, то населението
от Пиринския край би си служило с него в училищата и учрежденията без трудност така,
както днес изучава и си служи с българския, понеже говоримият средно и западномакедонски език е също много близък до българския.
Предизборна притурка на в. "Отечествен фронт", бр. 1627 от 8.ХІІ.1949 г.
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