
др Растисла~ Терзиоски 

СОВЈЕТСКА ЈАВНОСТ О БОРБИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА 

И НАРОДНОСТИ У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

У току другог светског рата и нарочито nосле немачког напада 

на Совј~ски Савез 22. јуна 1941. године, совјетска јавн<>ст живо се 
интересује и непрек·идно прати ситуацију на Балкану, дајући nри 

томе нарочи'l'о значајно место анти:фашистичкој борби народа и на

родно·t."ТИ Југославије и висоК!о их оцењујуhи. 

Овим прилогом уnрав·о постављамо себи циљ да дамо шири 

преглед тих позитивних ·оцена, чиме се на известан начин придру

жујемо неким веh оојављеним радовима, код нас и у СССР-у, са 

сличном проблемати·ком, чији су резултати несумљиво користили 

ра-светљаваљу бројних проблема НОР-а и револуције у Југославији.1) 

Ј) Влад111мир Владими.рович Зеленин. Одкоси совјетске 

јавхости npe.l(a uародпоослободи.tl.а"Чко..l~ рату Јуzос.аавије nротив фа
шиз..ttа (1941 -1942). Зборuик радова Нау"Чшп скуnа Бихаh 1956, I 3R.ce
naњe АВНОЈ-а, Музеј АВНОЈ-а и Поунња, Вихаh 1967, с. 22-33. Г. М. 
С .n а в и н. Свес.аовем.ски ко.Аt1tтет и ос.аободи.аа"Чки рат у Jyzoc.лaeuj>.-t 
(1911-1942), Прилози за историју социјализма, кн. 9, ИСИ, Беоi\рад 
1974, ц. 143--175; Г. М. С л а в и н Сотрудничество на·родев СССР и 
!Oyzecлaeuy в ьорьбе nротив фат.1.tиз.ма. Советскй Союз и бо·рба на
родев центральной а ко~UЈ!Нистичкой Европи за свободу и неозаnисимость 
1941-1945, Москва 1978, с. 77-153; Г. М. С л а в и н. Об отк.аиках в СССР 
ма востапие в Юzеослави (1941), Со·ветское славя:новедение 1972 но 
4, с. Н:; Зеленм.н В. В., С л а в ив Г. М. В клад патhдев Щzослании в 
раз~РО-"' фаши:мш. Новая и новейшая и·стери 1970, Н-6, с. 62; Зеленив 
9. В. Советско-.юrославс.кое боевое содружество в годи Второй .ми.ров·ой 
вайни. Вонреси истории 1965, Н-9, с. 31; История ве.аикой оте"Чествепой 
войпи Соеетскоzо Сою,за 1941-1945, т. 4, Мооква 1962; С л а в 111 н Г. М. 
Ос!!ободителuая войпа юzеслави1t Москва 1965; Р а с т и с л а в Т е р з. и
о с к и. Не1qаи оцепки па советската nериодика од вре.Аtета ха втората 
светсх.а војпа за оорбата па јуzословеuс?сите паради (1941-1945), Гласни.к 
на ИНИ, .ОкО'Пје, 1976, тод. ХХ, бр. 2, ц. 51-68; Вељко Вла. хови:К, 
Собрапи дела П, Борбата за слободна Југославија, Скоnје 1981. l'оди:на; 
Р а с т и с л а 'В Т е р з и о с к и. Библиоzрафија ха советскиот nечат и 
r.ериодика од бтората светска вoj'l«l за НОВ и револуц1tјата во Jyzoc.aa
вnja (paкonuc ео ИНИ - Скоnје). 
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Приступајући, међутим, оваквом избору позитивних оцена за 
наш прилог из ове, ина'Че, релативно објективне грађе, ми нимало не 

желимо тврдити да у њюј нема и неких неюбјективних и нетачних 

нформација, о чему се заиста може и ·О чему би требало посебно 

расправљати. 2) 
У д<>са:дашњим радовима на ову тему коришћена је, пре свега, 

централна оовјетска штампа: Правда, Известија, Kpacnaja звезда, за
тим неки важни ч.асописи који се баве проблемима друго·г светског 

рата, ка'О што су Славјаие, Болшевик, Ко.м.упистихески ихтерхациоиал, 

Bojna и Рабо'Ч.и клас и други, затим емисије Радио-станице »Слободна 
Ју11ославија<<, која ј.е, како је познато, ра,дила непрекидно од новемб

ра 1941. до марта 1945. го·дине; РадИЈа-Москве, као и, наравно, врло бо

гате информације совјетског информативног бироа. У њима crupaђyjy 

и пишу најистакнутији пре~тавници политичког војног и друштве

ног живота СССР-а, затим истакнути друштвеrю-IIiОлитички и партијс

ки радници друтих земаља, међу којима су нек•и и из Југо{;лавије, 
који су за време рата живели и радили у Совјетск·ом Са:везу. Пре 

краја рата, на страницама споменутих извора, даје се значајан прос

тор и ауторима из слободне Југославије - истакнутим руководио

цима НОР-а и револуције Југославије и , rюсебН'О, иступањима Јоси

па Броза Тита - организатора и вође борбе југосло·венских народа. 
Тако0, на пример познати члана:к Јоси·па Броза Тита »Борба народа 
поробљене ЈугослаiВије« биће штампан на десетак језика. 

Према ТD'Ме, поменута централна гласила убрајају се, без сум

ње; међу најзначајније изворе у сжвиру совјетске штампе и пе
риодике.11) 

Сматрам, међутим, да би било значајно ићи у шира истражи

вања. Тако, на пример, поред централне соојетске штам.пе ваљало 

би :ксористити штампу појединих република и покрајина Совјете-

1) Тако, на пример, Красхая звезда од 10. Х>Ы 1941. тодине пише 
да је у велИЈКом ратi}' који се води у ЈуrослаВЈИји српски патриота 

Михамловић већ ослободио од наеилни.ка четвртину земље+, а кас
ниј<: тај исти Л'ИСТ од 29. П! 1942. эакључује да заиста В/Иооке оцене 
заслужују борбена дејства југословенс~rи патриоти под командом :Ми

х а.илоЈшћа... + + (+ Ильл Эрембург, Вторая война :К,ра,сная звеrзда 
10. III 1941, с. 3; + + А. Е р у с а л и м с .к й . Н:Овио трешти.иьл в иовом 
nерядке Красиая звезда 29. III 1942р.). Види и В е љ к о В л а х о в и к. 
Соц1~јалисти"Ч.ката револуција и хациохал.иото nрашање, ГласНIИк на ИНИ 
год. XXI, Окоnје 1975, бр. 2, с. 18-20; П е ;р о М о р а ч а. Од1Wси из.м.еђу 
Ко.4;.у-nисти-чке партије Ју~ославије и Коми"Нтер"Не од 1941- 1943, Југосло
ве!'ски ~~сторијск.и ча.соrюис, бр. 1-2 БеогрЭЏI 1969. го;zџИiна; \дР Б р а н ко 
п е т р а н о -в и ћ. АВНОЈ револуциоиер"На с.м.е"На власти., Београ~ 1976, 
с. 153 'И 233; Владимир Бакарић. Како с.м.о радили и zде с-'4> са
да.? НИН, бр. 1035, Београд 8. )CI 1970. година. 
В. К љ а к о в и ћ. Пол.итика за призиање иове Јуzосл.авије. Тито it Ре
вол.уција, Загреб, с 375-378; В л а .ц и м и р Д ед и ј е :р. Ре.волуциоиар

ха с·гратеzија у одиосу "На ахтифашисти'Ч.'IСУ 'IСоалицију. Тито и РеВ/0-
луција, Залреб, с. 354; Душан Митевић ... Вељко Влаховић 
живот и дело, мла~дост, Бео11рад 1977. год. с. Il0---.111. 

~) др '.р а с т и с л а в Т е р з и о с к и. Одјек у једхом делу совјет
С'IСе ?tериод.uке у то'IСу дpyzoz светскоz рата. Тито и Рев<Муција, ЗЭЈrреб 
1978, с. 394. 
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ког Савеза, па.ртиз-анску штампу са територије Совјетског Савеза. 
Било би, можда, нарочито важно да се проуче .и други извюри ин

фор:мациј а, као што су материјали о пропага.ндно-политичком дело

ваљу на територији Совјетс·ког Савеза у rоку рата, усм'ене нов.ине, 

зидне новине, предавања• у фабрикама, у &>јн.и.м ј-единицама, у ом

ладинским орг.а:низација.ма, што је rro свему судеhи би,ло широко 

усмерено да најефи·каснијим и најбрж.им путем делује на многоми

лионски аудиторијум совјетских г.рађана. 

Постоји, на пример, податак да је ов.ај тип пропаг-анде наро

чито обраhаю пажњу на борбу југо.словенских народа против фа

шизм.а, његово херојско држање пред далеко јачим снагама окупа

тора. Ча·соп.ис А2итација и пропамида, који је један од најозна.чај

нијих пропагандних гласмла и прави усмеривач оваквоr тиnа про

паганде на територији Совјетско·г Савеза, на једном месту наводи 

да се у nрограм овог типа пропаганде ка() Једна од приоритетних те

ма обрађује тема »Парт.изански рат у Југ-ославији«. Интересантно је 

да се на лисm про·грамираних тем:а, осим ситуације у Југославији, 

овде не обрађује ПО'Себно ниједан други n:окрет О'!'Пора у Европи. 

Ова тема стоји уз неколико други·х тема значајних за пропагандно 

политичко деловање, као што је тема; »Лењин о праведним и не

праведни-м ра.товима«.4) 

Једна комплетнија библиографија поменутих совјетских извора 

из периюда рата, коју смо припреМ>Или за штаМIIу, показује да се 

проблеми НОР-а директно бележе, комент.ирају и анализирају у не

колико хиљада чланак.а, напи-са и и:нформација. Ова бројка је, без 

сумње, саrма по с-еби признање совј.етске јавности борби народа Ју

rославије.5) Зна се да су они, пре свега самим суперла.тиВ'има оце
њивали ту борбу - ова бројка не може се ни упоредити с.а оним шта 

је писано у совје'!'ској штаМIIи о другим покретима omopa у окупи
раним европским земљама. Фасцинантаrн је. на пример, податак да· је 

совјетски информативни биро, који ј е у току рата редовно дон·осио· сва

кодневне вести и саопштења о ситуациј·и на фронт овима и у ()купираним 

земљама, у току летњих месеци 1942. и 1943. године донео веhи број 
саrопштења о збивањима на проС110ру само данашње Републике Бос

не и Херцеговине (у Југославији), него о свим покретима отпора у 

читав•ој сжупираној Европи.б) Истакнути .совјетски историчар Вла

димир Зеленин наводи податак да је само у току јула месеца сам 

4) Н. Б е з о в а. Опут у~еби аzитатоРQв. В. nом>Ошь а!1Итатеру Н-5, 
март 1943. о.rr.цел nроnаганди и агитан.ции Свердлюоокоге ОБКОМА, ВКП 
(б) ОIИЗ, Овердлов издат 1943, с. 23; Види ·и часопис Пропагап.дист, 
жу.рнал ЦК М.К: и МИК ВКП (б) бр. 3, аnрель 1942, с. 48-57; и 
часопис Нолит nросвет рабоТIНИК, О'рга:н: Нарко rnpeca РСФСР, август 
1941, Н-9, с . 17; Види и часопи-с Проnаганда и агитация, жy,pHSI..'I Ле
М!Ин-rрадского обласноrо и Городского ко.митета ВКП (б) Лени.н ИЗ·дат. 

~) р а с т и с л а в Т е р з и о с к и. Б1tблиоzрафија за НОВ ве Јуисља
вија па советсхиот nечат .. . 

е) др Р а с т tИ с л а в Т е р з и о с к и. Совјетска литература у nерио

ду дpytoz светсхоz рата о збивањи..ка у Боспи и Херцеzовипи ;од 1942. 
до 1943. zoдune. АВНОЈ .и наrродноослободилачка борба у Босни и Хер
цеговини 1942- 1943, Материјал са научног скупа, Београд 1974, с 78. 
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лист Правда објавио 26 чланака и написа у којима се говори о бор
бама југословенских патриота против фашизма.7) 'У ов·ом смислу по

менули бwсм·о и податак да се у неколик-о стотиЮЈ. написа, чланака, 
информација у поменутим совјетсКИМЈ изворима гов-ори -о Титу као 

оођи борбе југословенских народа. Материјал са овом темом сз.држи 

више стотина страница, а колик-о ли је тек наlflисано о неким аспек

тима НОВ-е и револуције Југославије. 

'У свим ОВИ!М изв'Ори:м:а, борба југословенских народа, за разли

ку од осталих антифашистичк.их покрета отпора к-оји су тада пос

тоја·лv. у Европи, третира. се као нешто п-осебно важн-о, као »Борба 

која задивљује свет, као пример на. који би требало да се угледају 

сви поробљени народи Европе и света«. 

Борба народа Југославије не третира се ка·о борба диверзантс

ких појединачних партизанских акција, као што је то случај са трет

маном неких друлих покрета отпора у Европи, него се заслужено 

назива њеним правим имен()м - треhи југословенски или јужни 

фронт, поред тада nостојеhих источног и заnадног фронта. 
У nоменутим совјетским изворима са -одушевљењем се гов-ори 

о масовном учешћу и хероизму народа Југославије у НОР-у. Исти

че се вера у победу и решен{)ст југословенских народа да wздрже 

сва искушења {)Купације, терора и пљачке. С тим у вези, совјетска 

јавност, нарочито последњих година рата, nocвeh'Yje nосебну паж
њу политичким усnесима које су током рата извојев.алw југосло

венски народи. Гов·ори се о ствараљу слободних територија на широ
ком простору Југославије, на којима су од првих дана устанка ни

цале, множиле се :и активно дејствовале нове форме власт\:{. Анали

зира се масовно политички рад К()Д становниuггва, говори се о струк

тури народне власти, о демократском избору те власти, надлежнос

тима, основама њене усмерености, конкретним акцијама и резул

татима. 

Иако са nознатwм закашњењем и познатим тумачењем, сов

јетска штампа пwcahe о значају Прв,ог и Другог заседања АВНОЈ-а 

(у Би·хаhу 1942. године, Јајце 1943), а.наЈIIИзирајући и износећи њи

хове значајне одлуке као одлуке од историјске важности за југо

словенске народе. Говори се {) спремности и решенасти јуГQСловенс
ких народа да бране и спров·о\де ове одлуке, говори се о бројним теш

коhама које су стварали западни савезници и емигрантска вла:да· у 

ЛонДЈОну у вези са признавањем легитимитета нове власти. 

Дајуhи шири преглед и високе оцене ()Сновних вредности НОР-:1 

и револуције, совјетска штампа he посебно издвојити- место и улогу 

Јосипа Броза Тита, •организатора и вође, легенде другог светс

ког рата. 

Са познатим закаuпьењем, појавил-о се, по први nут, тек после 

Првог заседаља АВНОЈ-а 1942. године, Титово име; до краја 1943. 

7
) Владимир Вла:димировяч Зелеюин. Одпос совјетС"Ке 

јав110сти npe.Ata паросmоослободиА.а'Ч'IСОЈt рату Jyzocлaвttje против фаши.з.Аtа 
(1941-1942) Бихаh 1967, с. 27; Види и З е л еноин В., Сламин Г. М. о кљад 
'1/,аредоБ юzосљавиtt в paэzpo.~t фашиэ.~tа, нова.я: и новОIИшая история 
1970, Н-6, с. 62. 
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rбдИне, односно, до Другог заседаља АВНОЈ-а, биhе споме!iуто у де~ 
сетак чланаi;:а и налиеа у совјетској штампи и периодици, да би кас

није, све до краја ра!Га, било стално и маркантно присутно. 

Вођа југословенских народа, између осталог, биhе називан 

>>Морадном силом слобо·д'Ољубивог Ч'Овечанства... гордошhу свих 

народа Југославије, легендD'м другог светског рата чиме се југо

словенски народи могу дивитт"r као што се дичи љиме целокупно 

прогресивно човечанство«. Совјетска шта.?.mа посебно истиче Титову 

улогу у успешном организоваљу и у руковођељу народноосло5оди

лачком армијом Југославије, истиче се Тито коо велики стратег у 

ствараљу и обликоваљу и афирмацији нове Југославије. Назива

јуhiи га стратегом НОР-а, совјетска штампа често noдceha да је Титу 
успело да здружи највеБ.е синове свюга народа, да усnешно оргз.ни

зује и води борбу свих југословенских народа д·о коначне победе, 

стварајуhи сигурне перспективе за слободан живот и развој југо
t;ловенској заједници братских народа. 

У оквиру оваквих оцена совјетска шта.'.Ша налази за потреб

но, и то врло често, да I1'Зноси и широко популарише и најситније 

детаље везане за Титову лич:ност. Посебно се говори о Титу као ху:. 
манисти у руковођељу у рату и о другим његоnим веЈIИким морал

ним квалитетима: бризи о човеку, о борцу и тако даље. 

Многобројна nризнања савезника и, пре свега, највиших сов

је-гских руководилаца изречена Титу, легендарном борцу против 

фашизма у другом светскОt."' рату, добијају посебан про·стюр на. стра

ницама совјетске штампе. 

Стиче се утисак да је совјетска штампа пи:шуh·и о Титу же

лела да о свему томе обавести св.ак-ог совјетског грађанина, сваког 

црвеноармејца ю1 фронту, сваког антифашисту, да · би се тиме ди

чили и инспирисали за нова преrнуhа у преосталим: ратю·rм нз

порима.s) 

Писање совјетске шта.м.пе о окупацији Јуzославије, терору и 
пља"Чки 

Коментирајуhи комадање југословенске државе у априлу 1941. 
године, совјетска штампа нарочито подвлачи неуепешно настојање 

окуnатора да ра-спламса братоубилачки рат, који се надао да he наhи 
подршку у хетерогеном саставу (верском и националном) јуrосло

nенско·г становништва. 

Совјетски извори говоре ю невиђеној жести:ни терора и пљачке 

за сво врсм'Е: окупације, о томе да се окупатор у Југославији није 

ограни:чи:о само на рат као на. средство за разрачунавање са про

тивнИЧI{Оl\I војном сюrом и на а.гресију као средство за потчиња

вање суверене државе. Истиче се да скоро нема ни једног прописа 

8) р а с т и с л а в Т erp з и о с к и. Одјек јед11.оz дела ... цит. рад, с . 
394; Види и дР Р а с т .и 'С л а в Т е р з и о с к и. Совјетска литература 1.t 

nеродика ... цит .рат. с, 77; дР Растислав Терзиоск.:и. Тито во 
советс·киот nе'Чат за врем.е 11.а втората светска војпа (Погледи), ошrсане 
за општествени nрашања, год. XV, бр. 3--4, Скопје, 1978, с. 84. 
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из оквира међунаро:дног ратног права, скоро да нема ни једно•г про

писа о пра'Вима и дужноститма о·купатора, Юfједног правног и мо

ралног обЗИЈра чо·вечнос'I'И ИЈIIИ било какве усвојене етичке норме 

међу цивилизованим наро:д;И!Ма које фашистички окупатор и њихови 

сарадници нису повредили. Совјетска штампа се, на пример, оовр

hе више пута на так.ав прот'ОН Јевреја из Југославије, преселење 

СЈDОвенаца о•д стране немачког О·купатора, преселење Срба и неких 

Ма·кедонаца из Македоније о:д стране бугарских о.купа'I'ора, на чије 

се место досељују становници mз Бу!1арске.9) 

Један совјетски лист, у јулу 1941. године, истиче да је Србија 
од стране Немаца унесена у такозвану групу »А окупираних зем:а

ља што, између остал·ог, rю·дразумев.а да се Срби третирају као 
нижа раса«.10) 

Пуно је информација о масовним стрељаљима, о прописима да 

се за једног убwјеног Немца убија 100 до 150 залсжњика, о јавним 
вешалима на улицама Београда и других југосл•овенских гра:д·ова, 

»која су постала суставни део уличних пејзажа«.11) 
Пишуhи о терору на.д свrим слојевима и узра.стим·а југословенс

:ших народа, IIОсебно се подвлачи да је он био нарочито усмерен про

тив носилаца покрета и, пре свега, против југословенске омла.дине 

»као најопасније и најнепомирљивије снаге на·рода<<, као на.јброј

није и мюторне снаге покрета.. Омладински лист Ко.м,со.м,олскаја 

nравда, Ра.дио-станица »Слободна Југославија« нарочи'I'о, као и неки 
други лис'I10ВИ, крцати су написима <Ј херојској борби и мученичкој 

смрти југословенских омладинаца, омладин~и и деце, истакнутих 
бораца и команданаrга у НОР-у.12) 

а) Д. В л а х о в Македстские Славяие против Гитлера »Славяне«, 
Москва, Н-4. IX 1942. Види и Д. К л и м о в. Народи Юzославии одтомстят 
фа.шисто:и.м баидита.lt >>Труд«, 26. VП 194·1; Ком)'flистичокии интерна
ционал, Н-5 1942, с. 62; Б е л с к а я.Топор палча НЗ\д Европй. Храз
сний ф;rот, 8. Vlbl 1942, с. 4; Д. П е т .р о в. Гропи"'оская беръба Юzосљавс
ких партиза11.. »Известия«, 16. Х 1942, с. 4; КоМЈ:унистичеокий и:н:•rерн:а

Ц:-10:-tал Н-8, с, 52, 194.1. rи много Д!РУГИХ. 
1е) М. М и х а и л о в, Юzославский 11-арод иепавидит фашистк:их уz-

1/.етитељей Крас11.ий флот, 31. Vbl 1941, C'I'P. 4. 
11) В. В л а х о в иrli.. Материјали од советскиот пе"'ат в. Млащ Во

рец Скоnје 16. IV 1975, бр. 12, с. 29; В. В л а х о в 1И ћ, ЮyzoCJtйiBU.Я в Jnue 
napruзaнcюt войке, ОГИЗ росrол:и'!1Иодат. Москва 1942. 

а) Види опШ!Ирније др Р ас т 1И с л а в Т е rp з и •о с к и, Совјетска шта
.1ша tLЗ периода дру·юz светс?GОZ рата ;о пољожају O.ltJtaдиue Јуzосљавије и 
њеио y"'eшfie у НОР-у (1941-1945) - реферат прочитан 'На симпозију
му rюводом 60-тодишњице СКЈ /КПЈ, СКОЈ -а и револуциОtНарних сИЈН
д'.lf!tэта »Тито и Револуција« За!'реб 1979. Види nосебно овде цитира!Не: 
»КомсомольСЋ:ая пра•&Ца«: од 1941 (29. IX); од 1942 (8. IX, 16, 18 •и 28. VI); 
(11 и 17. Ј:Х и 211. Х); од (1943 7. I, 24. IП. 1. V. 24. УЫI); од 1944 
(28. IY, 16 и 26. V, 10. VII, 19 и 25. Х, 21. XI и 2. ХЩ; од 1945 (20. 
Х. и 19. Xbl). 
Видети исто тако и »Труд<< од 1942, 28. VIII и од 1944. 2. VI и 2. X!II; 
Сп. »Смена« бр 11-12, нюн, 1944, с. 6; Кому.нистическии и'Нтернацио
нал, бр. 8-9, с. 56, 1942; Сп. »СлаВЯ1Iе«, бр. З, с. 33-34, М. 1945; В. 
»ПраЕда«, 9. VILI 1943. 01 21. V 1944; в »Красная звезда. 10. VLIJ 1944; 
<!:Н. Герои серпс•кого народа; Золтан Вейнбергер »Непокораная Ев·ропа«. 
»Младаа •гваорди.я«. Москва 1943, с. 18-19. 
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Познати окуnаrорск.и ма<:акр у Крагујевцу октобра 1941. годи
не, у коме је страдао велики број омладинаца, ђака, деце, оцењује 
се као један од најкрва:вијих злочина немачких фашис'l'lа у друrом 

светском рату.13) 

Говорећи о терору окуn.ЗfГора, совјетска штампа скоро редов

но подвлачи да се њwме НЈИје могао постићи жељени циљ, да терор 

није уплашио слободољубиве југословенске народе, да није угуnrио 

њеrову борбу, већ да је само ј ачао решеност народа да ис'11раје у 

тој борби, да М!Обwлише све свој е снаге против окуnатора и да победи. 

Ова литература пружа wсто· таюо богату моrућн·ост да се пра,.. 

вилно оцене окуnаторск·и системи у Југославији, да се види снага 

и ангажованост окупатора, али и његови губици и на крају немоћ 

да на тлу Југослави·је влада по предвиђеном плану. 

Говорећи о бројним офанзива.ма које је непријатељ непрекид

но преузимао у Југославији за сво Бреме рата, с циљем да се лик

вwдира југословенск·о ратиште, истиче се да су те офанзиве предс

тављале један непрекидан ланац, да се ишло тако рећи из једне у 

другу, све жешћу офанзиву. 

Уоч.ава се да су за њихов успех били живо за'Интересовани и 

највиши војнополит.ички фактори окупатора.. Хитлерова врховна 

ком;анда и Хитлер лично, због претрпљених неуспеха и немоh!и да 

сломе отпор југословенских народа, што врло често забринуто конс

татују па и јавњо признају, захтевају да се на јуrословенски фронт 

доведу све нове и јаче специјализоване јединице оОЈIIОсобљене за 

па ртизан·ско ратовање.14) 

Поред ()суда нем<ачких и италијанских окупатора, као основ

них НQсилаца ратног пус'I'оша у Југославији, совјетска јавност осу

ђује њихове савезнике и· домаће помоћнике. Совјетска јавност ошт

ро -осуђује жандарску улогу фашистwчке Бугарске истичуhи д.а је 

она најважнији Хитлеров савезник на Балкану. Најоштрије се на
глашава да је фаши•стичка Бугарска таквим својим понашањем уд·а

рила нюж у леђа пра:ведној борби балканских народа п~ фа

шизма, да се та.квом издајом обрука111а пред лицем словенских и 

свих народа света, да се рука~Уiа бугарских уnравља:ња остварује 

нови поредак на БалкЗЈНу по ХитлерО<Вом обрасцу, да буrарс:юи вој

ници и официри воде злочиначку борбу против братских на.рора 

Југославије, да тиме помажу рат Немачке против СССР-а. »Због 
свега тога«, пише Правда, ми са стидом и болом гледам.а Буг.а:рску 

на· страни непријатеља словенства« .14") 

t:l) К()мсомольская лравда, 21. XI 1944, с. 2. 
1•) Видети К!амуuшстическй интернациана:л, бр. 9, од 1941. с. 69 и 

74 и бр. 10-11 од 1941, с. 63; Акад. Е. С. Варга фашис'NСИИ яов.ий 
пореядок в Европе. В. Академии нау.к СССР но 11-12 1941, с. 46; 
Войнич Боевой iП'рИМер Югославии Комунистичеокм:й tиНтернацwонал 
1942, :но 3--4, 'С. 25, 26; Д. Петров, Геромческаа борьба ,Югос.лавских пар
тизан, Известия 16. Х 1942, ·С. 4; В.иди, Р Т е р з и о с к и, He'ICou оцен.'IС't~ 
н.а сов . ne'taT . . . с. 54-55. 
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Осврћући се на ситуацију у окупираној Македонији у јесен 

1941. rодине, совјетска he штампа забележити: »Немачке окупжорс
ке власти ослањајуh.и се на бу11арску администрацију зверски грабе 
Македонију . . . Мак~дvнци као и Срби и Хрвати мрзе агенте не

мачког и итаm:ијанскюг фа'ШИЗм.а.15) 

Писаље (и hутање) совјетске шта.11ще о до~а!Јаји.l(,а у Ју~ос.аавији 

за nериод .~оtарт-јупи 1941. 

На основу ширег прегледа совјетске штампе може се уочити да 

се, у да·нима априлског рата· у Југославији 1941. године па све нег
де до првих дана после напада Немачке на Оовјетски Савез кра

јем јуна 1941. године, nероватно, пре свега, због тадашњих односа 

совјетске владе са Хитлеровом Немачком засниване на Пакту од 
1939. године, тако рећи у њој не дају значајнији коментари о онvме 
што се у Јуrославији деш.авало. У њој се не може јасније виоДети да 

се у•очи рата Југославија налазила пред великом фашистичком оnас

ношћу, мarn:o се пише о мар11овским догађајима у Јуrослав.ији, о кр
nавом парча.њу Југославије, о терору СУЈ(уп.атора као и о отпору ју

гословенских народа. Cna саоnштења из .овог nериода као да се сво
де на некакво неангажовано информи:сање јер се, пре свега, преносе 
вести и нападу, nравцима наnада, кре1•ању немачких и италијанских 

војски и тако даље.10"} Тек негде од nочетка: јула 1941. године сов
јетска штамnа прави значајан заокрет у овом погледу, сликајући 
стање у Југославији, да би се касније све чешћ~ навраh.ала на оваЈј 
период тако важан за разумевање онога што ће се у Југославији 

дешавати од крајэ; марта до краја јуна. 1941. године. 
Сада, са оваквим закашњењем, совјетска штампа истиче да је 

Јурославија у мартовсюrм догађајима, насупрот издајюrчкој nлэ;ди 

Цветковића, показала херо}ску спремност да се супро'I'стави Хитле

ру, да је масовним протестима nротив срамног Пакта са Хитлером 
срушила владу Цветковића, »чиме су југослов€нски нароДIИ пре неrо 

што су пали nод фашистичку чизму изразили св·оју мржњу и од

вратност према хитлеровским бандитима« .. . чиме је срnски народ 

д:абровољно ·отказао да сагне главу пред хитлеровским хюr>дама«.16) 

t'a) Правда, 23. I 1944, с. 2; Вищи и »Славяне«, бр. 3, март, 1944, с. 7. 
15) Шире о овоме види Р а с т и с л а в Т е р з и о с к и, Совјетс1еа шта..~~

иа о фашиспt•~хоА~ опредељењу 1t о-купа.торс"~tој уд.ози Бу~арс1<е и ЈуzЈосла.-
81~ји 1941- 1944, Ју>rословенсюи !ИСТоријски часоnис бр. 1-4, Београд 1978, 
с. 509-519, посебно ст-р. 511 и фустноте: Наро,zџи Евроnи nод иrом фашиз:l!а, 
студија од ЕС II.mи:нски; ЗалИIПатtов Ра<:терзаная и разrла•бленая Юrославия, 
редак·1·ор М. ЕЈМ"еска, ОГИЗ, РСФСР, Москва 1941, ~- 13; В. К о л а р о в, 
Бо.нирс~Сий nарод в борь6е за nовую Бомарию >>Октя.бр« Н0 1-2,' ОГИЗ, 
Мос.ква 1945, 133; Види и др Растислав Терзиоски, Фашнсти:чжа. 
Бu~apu.ja во советс~е1tоr nе'Ј.ат, Скоnје 1982, с. 12--21. 

1\1} В'иди целокуrmу совјетску штампу за nериод аn.р:wл-ју.ли 1941. 
Г'ЈДУ.'Не; Ј о в а н М а р ј а н о в и h, Jyzocлaвttja КПЈ tt Ко,кtштерпа, Зборник 
Филозофског фаiКуЈМ'ета, .књ. XI-1, Беотрад 1970, с. 736. 

~~~ М. М и х а и .л о в а, Юzос.п.авс'Ки па род пен.авидttт фашttских у~ttе
т~тс.аей. Красний флот, 31. ~III 1941, с. 4. 
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Надаље се истиче д.а је ЈуГ<ославија у ~ЈПрилсi{ОМ рату капитулирала, 

али да су југословенски нароДЈИ остали непоражени;17) да је, на

супрот терору у распа'Рчаној земљи, буквално још друго-г дана пос

ле окупације, отпочео снажа•н антифашистичкЈ<t отпор, да се окупа

т.ор осећа у непријатељском обручу, »да ниједан немачки војник не 
рескира да изађе у град без аутоматског оружја.lВ) Истиче се да је 

и сам непријатељ био принуђен д.а призна акције партизана који 

се са оружјем у руци боре за своју отаџбину; · »да је још априла ме

сеца пред носом Немаца у За.гребу одржано саветоваље партизане

ког покрета да би се саставио план за будућ.а дејства«.19) Истиче се, 

исто тако, да су још ·ОД првог дана рата »почели да лете у ваздух 

немачки и италијански во-з.ови, да лете у ваздух нема'iка складиш

та«20) ... или »да је партизански покрет у ЈугослаiБији никао пр· 
вих дана рата и да он никад није престајао веh да је непрекидно 

растао«.21) 

Један совјетски лист с тим у вези истиче: »Југословенски пат

риоти не само да су од првих дана после уласка Нем.аца ступи\Ли у 

непомирљиву борбу веh су успели, у процесу те борбе да створе 

све услове за шири развитак нар()дноослободилачког рата против 

туђинских завојевача, да су успели да тај рат спроведу са изузет
ним успехом«.22) 

Касни·је, у С()вјетској штю.mи се с правом истицаЈIIО да је на
nад Немачке на Совјетски Савез од 22. јуна »нови стимуланс југо
словенским народима у борби против поробљива'iа, да је отаџбинс

ки рат совјетског на.рода ј()Ш јаче развијао плюvген народнС'О'Слобо

дила'iке борбе југословенских народа«, и то h.e значити индиректно 
признање да се у претходним месецима, од априла до крајоа јуна, 

у Југославији водила непрекидна борба са окупаторима. 

Приз-н.ања из nериода јуо~щ-деце.~tбар 1941 . ~од1ще 

Совјетски историчар В. В. Зеленин, Ј{ако смю веh. навели, у по

менутом раду наводи по:Цатак да је сам•о у једном једином дневном 

листу - >:Правда«, само у јулу месецу 1941. године било објављено 
26 чланака и написа у 1оојима се говори о борби југословенских 

партизана против фашистичких освајача, додајући при том да је 

ситуација слична и у наредюrм месецима све до краја 1942. го-

17) в. К о нд .р а т е в, Н ет, Сл.авя1tе -н.е будут рабзАt1t, Ко~t·со·мољска.я 

n:paFдa, 22. VII 1941, с. 4. 
Ј<) М. П е т р и ч, Фашистюtй разбой в Юzос.1авки.н, Крас-н.ая звезда, 

Ui. VI 1941, с. 4. 
н} По стра-н.ицаАI. за.рубеж-н.ой neчaтtt napтuзa-н.tt Юzо-с.1авии. Крас

ная :.~везда, 16. V. 1944, ~. 4. 
•а) Д. З а с л а 'В с к й, Кт ?COZO боится:, Крас-н.ий флот, 7. VIII 

1942, "С. 4. 
tl) Д. З а с л а в с к 1И й, Пи.атощая Евроnа, Краruшй флот, 14. V 1942, 

с. 3. 
:1) М. В л а ди м ;и •Р о в, Освободttтел-н.ая с:оЊtа Юzослав c?Cozo 'll.ar/oдa, 

Ве'iерннн Мосва, 29. IV 1944, с. 3. 
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дине.23) Осврhуhи се шире на неке изводе из овог чланка, наводимо 
и нека нов·а сазнаља. У наводима nоменутог аутора, за месец јули, 

Правда између осталог дОIН'Оси: » ... Српски nартизани задају ја'Ке 
ударце немачких окулаторима«. (Правда, 17. јули) » ... али словенски 
народи се не лр~дају ... са оружјем у рукама словеначки nартизани 
бране своју незавwсност« (19. јули); » ••. црногорски народ се бори nро
тив фашиста (20. јули);«. » ... срnски лартrизани, који су од совјетских 
партизана и од црвене армије разiЦВојени многим стотинама миља, боре 

се раме уз раме извршавајуhи заједНИ'ЧКIИ задатак« (22. јули) и тако 
даље и так<> даље.24) 

Правда од 1. августа закључује »да окуnатори немају nерсnек
тиве у Југославији ... да су наrроди Југославије на страни Совјетс
ког Савеза и да nредС'I1ављају активне учеснике антифашистичке 
коалиције«.25) 

У М<>скви је 10. и 11. августЭЈ одржан nознати Свеславенски 
МИ'I'ИНГ на коме су nредставници југословенских народа имали М1НD

Г.СЈ тога чиме су се могли nохвалити. Овај митинг, који је nреносила 

и Радио-Москва, наишао је на широки одјек у совјетској јавности. 
Љвореhи на Миfi'И'Нгу, у име македонског народа, истакнути друшт

вени радник из Македоније Дими11ар Влах<>в осуђује терор и злоде
ла окуnатора у окулираiНИМ земљама, nосебно у Македонији, nри 

чему, лозивајуhи се на б<>рбене традиције македонског народа за 

национални и културни преnород, nозива македонски народ да »раме 

уз раме са свим словенским народима, са свим сл<>бодољубивим љу

дима св€Та крене у борбу nротив хитлеризма ... «26) 
Преносеhи агенцијске извештаје Радио-Лондона и Истамбула, 

лист Ко.АС.со.АС.олскаја nравда од 24. августа истиче да nартизански 

nокрет на териrорији Србије у nоследље време добија такве р.:tз
мере да немачке окулаторске власти не моrу да га угуше, да се ус

таЈНЦи у Југославији развијају у многим деловима земље. да је Црн~ 
Гора лрактично нелокорена.27} У ово време часолис Ко.м.у1-1.исти,иси 
иитериациопал nише да се цела Југославија дигла за нацио:н.ално 

ослобођење,28) да су се у nланинама Југославије створили одреди 
јуначких nартизана који се с оружјем у руци боре да би вратили 
неЗ'ависност своје земље.29) Посебно се истиче да је у nротеклим 

~з) В n ад и м и р В n ад и м И•Р о в .и ч З е љ е н и н. Од1tос coo.ieтciCe 
јавш:>с1·и npe.lta u.ародпоослободttлач1Со.k рату Јуzославије ... Бихаћ, 1967, 
с. 29. 

''Ј Исто 
2") М. М а р к о в, Не быть Юzосла.ви.л фашисткой, Правда I. Vbll. 

1941. стр. 4. 
~11) Р а с т и с л а в Т е р з и о с к и, Не1еолку статии ua Ди.м.итар Влахов 

објасзеш.L во Советс1СUот Савуз во ~оди?tuте 1ta втората светска вој1tа, Глас
~~~~ на ИНИ, Скоnје, 1978, бр. 1-2, с. 188--190; Известия, 12. VПI 1941. 

27ј Па.днtt.м.ается волиа 'IUlpoдuo~o zиева npoтttв zитлер~вцев, Комсо
мольская rrравда, 26. VIII 1941, с. 4. 

:в) Народии все~о .kира подии.м.а.ится nротив zер.м.а1tсЈФ~о фащ!I.З.М.а, 

Ко!\оrунистичесюий интернацИ'Онал, Москва 1941, но, с. 52. 
21') Р. Т ю й о - Борьба .~tолодежи о1Суnир''Јваиих стра1tе за ;::вободу 

и ~/.езависtt.мост својих 1tародов. Кому.нистический интернационал, М. 1941, 
но 8, с. 35. 
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месецима број партизанских одреда и њихтових бораца силно порас

т·ао, да се против омрзнутих завојева•ча сада бори у Југославији цела 

армија од 75 хиљада људи, да они дејствују све смелије, одлучније 
и ј1аче; да добро наоруж:ани ощреди Q/Перишу по долинамаt Србије, 

Црне Горе, Босне и Херцегmшне и да својим неочекиваним наnади

ма• нане><:е озбиљне ударце Qмрзнутом завојевачу. Посебно се под

влачи да се врше смели напа\ди и на велике утврђене градQве као 

што су Београд, Загреб, Цетиње, да су у одредима успосrnвљене 

добре везе и да они дејствују по јединственом плану. Наглашава се 

да се услед тога немачки и иТСl\Лијански гарнизони у Југославији 

држе, пре свега, у градовима и по железничким линијама, да се 

плаше да иду дубље у земљу где су изложени сталним нападима 

па•ртизана.зо) Труд од 21. септембра истиче да па~ртизан{:КИ покрет 

захвата све шире слојеве станQВНИШ'IЋ.а, да им народ широко пружа 

сваку помоћ у намирницама. 

Наводећи да се у Југославији одигра!Вају све знача1није битке 

и постижу победе над окупаrгорима у скоро свим реј-онима земље, 

исти лист наводи да су, само у јулу и половини августа, тј. за м.е

сеципо дана, југословенски партизани уништили дванаест хиљада 

фашистичких војника и ·официра.З1) 

На познатом антифашистичком митингу омладине, одржа.н 28. 
септембра 1941, представнwк југасловенске омл•адине, Вељко Вла
ховић иста·hи he: » . .. дошао сам овамо са борбеним извештајем. Са

мо за два месеца југословенски партизани су порушили 200 МIОСТО

ва, дигли у ваздух 400 скла•дишта муниције и хране, дигли у ваздух 

17 возова , уништили око 10 хиљада фашиста«.З2) 
Ко..куиистu-ч'/Сu tиtтериациоиа.л. (број 9) од 1941. ГОди'Не нав'Оди 

да се у Југ<>елЗЈВији воде жестоке борбе, да се оне разга~рају у све 

јачи пламен обухватајуhи нове .области земље и увлачеhи нове сло
јев-е становништва, да се Јутославија налази у непрекидном рату са 

НемцИ'М'а и Италијанима, даr борба у Југославији, по ст-епену своје 

жестине и упорности, nревазилази све што ј е видела западна Ев

ропа у nоследњим десетлећима. Даље се истиче да сваки дан доноси 

потресна саопштења о крвавим обрачунима са југослювенским· пат

риотwм:а, али да се горди и слободољубиви и борбени народи Југо

славије не заустЭЈВљају ни пред каквим жртвама у бо·рби против 

омрзнутог поробљивача. Подвлачи се да Немцим·а и ИтаLЛијанима 

није усnело нити да уплаше, нити да поробе народе Југославије, да 

насупрот свим мерама окупатора nартизански рат продужава. не

смањеном снатом и упорношћу; да сваког дана све шире народи Ју

гославије учествују у борби за национално ослобођење своје зем-

30) Народи все~о Jtttpa иадпи.м.аютея nротив ~ep..~taucкozo фашиз..~tа, 
Комунистический .И'НТернационал но, 1941, с. 53. 

31) А. П у з и н. Борьба пародов Юо~с.л.авии nротив фашиз..~tа в. Труд, 
21. rx 1941, с. 2. 

3") в. В л а х о в и ч •... Ко.м.со..~tо.л.ьс'/Сая nравда 29. IX 1941. ? ? ; В е љ
к о В л а х о в и 11<. Борба за сяобод'ЈЮ Јуzосяавија, собрана дела IК!Н. V, Скоп
је 1981, с. 46. 
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ље.зз) Истичуhи бројне примере страха владе, терора, убистава, кон

центрационих .лого-ра у Србији, Известија од 6. 11. 1941. nише: без 

обзира на лишавање и жртве све више ја•ча борба против хитлеровс

Ј>:ИХ окупатора. Српски народ се ложртвовано бори за лра,ведно 

дело. Он he победити ... ни глад ни лљачке ни лроrони нису сло
мили борбени дух cpnC1ror народа'. Буквално сав српски наро·д уз-и
ма активно учешhе у nЗЈртизанској борби против хитлерових заво

јевача ... партизански покрет у Србији, не слабећи за сво време, 
после бандитск.ог НЗЈЛада хитлерова.ца на Совје'I'Ски Савез, Д<>бЈЮ је 
карактер свенародног рата .. З4) 

К. Е. Ворошило0в у своме говору на војној nаради Црвене ар~ 

мије у Кујбишеву 7. новембра 1941. rодине, истиче да није више дtа
леко час каща ће ое сви олљачкани и понижени словенски народи, 

слично као и југословенски nартизани, nокренути nротив својих 

зверских фашистичких неnријатеља и када ће их збрисати са лица 

земље.35) На основу лиоања Правде од 9. 11. 1941. године, В. В. Зе
ленин у цитираном чланку износи да је »На· nаради у Вороњежу 

Маршал СК Тимошенко ставио борбене Ha[Iope југословенских пар
тизана у исти ред с напорима народа СССР, Енглеске и САД«.зо) 

У ширем чланку о ситуацији; у Јуrосл.авији, Правда О•д 10. ок
тобра 1941. године, између осталог, пише да се Немци не ocehajy 
сигурним не само у селима него и у градовима. Свуда и увек фа

шистичке за·војеваче стиже рука народних осветника, одважних 

ларти:занэ који воде борбу са Хитлеровим бандитима не на живот, 

него на смрт, да ништа не може. сломити наро-дни nокрет, који је 

у nорасту, нити се може сломити снажни полет народног рата коdи 

во;з;с партизани против окупатора. Правда наставља да је размах 

партизанског рата у Југославији толИКЈО велик да су део Србије, 

Бо~не и нећи део Црн~ Горе очишhени од окупатора. Истиче се да 

доrађнји у Југославији rоворе о томе да се не може покорити сло
боДI()љубив народ који је чв.рсто решио да брани своју независност, 
своју_ националну самосталност.З7) 

Ко.м.унистu'Ч.?Сtt интернациона.л., из тог периода, доноси да »Ју

гославија сада представља. истински ратни логор да се борба парти

зана претвара у истински рат ... У свенародни отаџбински рат, и да, 
као резултат таi{ВОГ разв<>ја доЈIЗђаја, немаrчко-итали.ја.нски завоје

вачи нису пише nотпуни госrrодаори у земљи . . . налазеhи се пред 

оласношћу сталних напада и уништеља они све више и више па

дају у по·ложај заробљеника,, да нема дана када окупатори нису до

били снажан уда-р од стране југословенских патриота. Лете у ваз

дух лредузеliа која производе војни материјал, уништавају се са-

з.Ј) На.роды о1<уnироваиих стра?t усиливают боръбУ nротив zep
.oЏ!UC1<0U) фашиз.Аtа. Ком)'IНИстическии !ИНтернационал, но 9, 1941, с. 
74-76. 

~·) А. В о в и ч. Сербия в ozue, Известия 6. XI 1971, с. З. 
3~) В л а д и м и р В л а д и м и р о в и ч З е л е н и н. Одиос совјетС?Се 

jaunocт·u nреяа .. .. Бихаh, 1967, с. 30. 
t~) Исто. 

а;) 9. Вtt1<торов Аитиzитлеровсюtй фро1~т в Юzославuи, Правда 
1941, стр. 4. 
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обраhајне линије, а руше се мос"!1ови, I\Ope склащишта са муни

цијо·III ... « 38) 

Јуr·ославија, з·емља окупирана. од стране нема!Чких фаш-и:ста, 

еве више се претвара у земљу ш"Dо против окупатора води рат, пише 

децембарски број истог часописа.З9) 

Дан уочи 1942. године, РЭ~дио-Москва емитује новогодишњи 

поздрав Ју110словенима у коме се, између оста·лог, каже: »бра.hо Ср

би, Хрвати и Словенци ... Совјетски народи знају за ваше хероје и 
борце юоји се боре за слободу и незаю1:•сност. Ошзјетоке народе ра

дује борба хероја Југославије, борба па.рти3'ана ... партизани Југо
славије ви сте наша браhа. Још више него наша браhа ... Руски на
род прати ваше успех.е борбе и а.кције ... Југ.ослаnија се није поко
рила Хитлеровој Немачкој. Сви народи Југославије и даље воде 

борбу. Партизански одреди Јуrюславије претнорили су се у праву 

војску. У селима Југославије влада народна власт ... живела херојс
ка. вој<:ка и народи Југославије«.4О) 

Призиања из периода janyap -- де1~ембар 1942. ~одtше 

>>Сада, годину дана после фашистичко.г упада - пише један 
од првих , бројева Комуиисти"Ч-хе и1~тер'Н.а1~ионал.е за 1942. годину -
могу се свести неки резултаrги ... ти резултати, јасно, не м·огу бити 

у корист з•авојевача. Цела · Југославија нај11шње личи на по·корену 
колонију к·оја је пала ничице пред победником, а њен народ на бес
помюhне робо.ве. Југославија није положила оружје и сагнула гла,ву. 
Она ратује, •она води борбу против својих заклетих непријасrеља.41) 

Сада са пролеhем борба Југо·славије разгара се све јаче ... не
поколебљ<и:ви борци југослО'Венске народню·ослободилачке армије бо
ре се и бориhе се даље до последње капи крви ... југословенско ис
куство гав·ори да су партизанске борбе у Европи против фашиз:ма 

м.огуhе, да партиза.нска дејства НЭЈродних маса к<>је се дижу за св·оје 

национално ослобођење имају све могуtшости за успех«.42) 
На питање које аутор чланка себи поставља: >>Да ли је могуhа 

партизанска. борба у садаr.шьим условима, када треба дејствовати 

против армије туђих завојевача савременим оружјем?« аутор и од

ювара: >>југословенски парти:заии су доказали да је w потпуно мо

гуhе. Није ђаво таrи страшан каю што га приказују - говоре они ... 
јаче од свега на свету је гвоздена упорно~т патриота, њихова љубав 
према слободној отаџбини«.43) 

38) Дух воз.\tущвпия ов.Јtадttвает nорабоуен'Н.и~tи парюдаЈtU Eвpontt. 
Ко:v~унистичесй{;ИЙ .интерлаqионал но 10-11 стр. 61; В. Њлахов :Наро:ди 

Юrославии усwл.яют, СВI:УНО борьбу. Комунистический интернациона.ЈI 1941, 
бр. 10-·11, стр. 63. 

ЗР) Европский тu.Jt zep.!taH1tc"JCozo фашиз.м.а пеnро"Ч-ен. Ко.м.у'Н.истtt"Ч.ес

~ий интер.наЈЦионал бр. 12, 1941, стр. 54. 
'~>) М и х а л о П о п о в с к и, Свет о Титу и нашој рево.~tуцији. Бео

град-Загреб-Нови Са•д-Скопје, 1977, СТiр. 36. 
'Ј) В о й н и ч, Боевай nример Юzосл.авtщ. Ко:мунv.·с'!\Ический :интер

нэ.цио:нал, 1941, бр. 3-4, с . 25. 
4") Исто, c'l1p. 25. 
·~) Исто, стр. 30. 
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У једној брошури nод насловом »Зашто је неизбежно уништеље 
фашистич.ке Немачке«, између осталог се каже: »слободољубиви Цр

ногорци, Срби, Хрва:ти оаоновали су стохиља.дну партизанску армију у 
Јуrославији. Армија која је не једном стуnила у борбу са регулар

ним немачким јединицама наносила wм је озбиљне поразе. 

Партизани представљају фактичке господаре више круnних об

ласти у Јуrюславији . . . «44) 

Ко.Аtу?tuсти-ч,ки и·н.тер?tацио?tа.п. (бро-ј један и два) пише да се пар

тизанска војска развија све јаче. Започет, од стране Немаца и љихо

вих по.моhника - Недиhев:и жандари и усташе - пре неколико ме
сеци, :опоход против партисзана завршио се неуспехом. Партизански 

одреди нису били раабијени ... , активност партизана обухвата сада 

целу Југославију«. Даље се у чланку настављ-а: »да би попунили сво

је огромне губитке на совјетско-немачком фронту Немци су примо

рани да део своје војске ИЗ'Влаче из Јуrюславије ... Због rога је Ри
бентроп инсистирао да се тамо пошаљу пет бугарских и три мађарс

ке дивизије ... «45) 

Партисзанска борба наро-да Јуоославrије прераста у народни рат 

против омрзнутих окуrпа.тора и љихових подлих nомоаhника, пише 

лист Труд од 8. фебруаrра 1942. године.46) Исти лист од 14. фебруаr
ра 1942. године nодвлачи да партизанска борба у Југославији носи 
често форму отв•ореног раrга са окуnаторима. За угушивање парти
~ана боре се регуларне војске који неретко одступа,ју пред силом 

народа.47) 

Б. Пономарев у Мосховској Правди од 23. марта 1942, високо 
оцељујуhи борбу југосЈЮвенских народа, између осталог пише: »Са

да Југосла!Вија маље од свега ЛИЈЧИ на поробљену колонију. Macrro 
чега је успело господи из Берлина и Рима да од ље добију, а мm:>

го снага оа•на гута. Рат се овде разгара све ј·аче и јаче«.47а) 

Почетком априла лист Труд подвлачи да су се дејства парти
зана претвори-ла у упорни рат, а. да се партизански одреди., у ствари 

ни у чему не разликују од регуларне армије. Од окупатора су очиш
hене многе обла.сти земље. За. борбу са партизанским одредима не

мачко-италијансЈ<!И окуnа.тори мо-рају држати сада у Југославији 

више од трwдесет дивизија.48) 

·~) r. М е щ е р я н о в. Поче.\/.у 'н.еизбежеи paзzpo.At фашисткой Гер
.Аtа-кий? ОГИ~ ГОСударственое !ИЗдательСТВО ПО.ЈI.ИТИЧесКОЙ ЈDИТерату.рИ 
м. 194.2. (брошура). 

45) Народи окуnирова-кой Евроnи в борьбе nротив фашистких nо
т)('бt~те.п.ей. Комунистичесюий интернационал, 1942, бр. 1-2, с. 78-79. 

4~) В zOPax Хорватии в, Труд 8. И 1942, стр. 4. 
'7) А. Б о-ри с о в а, Час воз.Аtездия nриб.п.ижается в Труд 14. Il 1942. 

с. 2. 
на) Б. П о :н о м а IP е в, Юzос.п.авий в oz'fte партизаUС'Ј(ОЙ войии Пр

авда, 23. III 1942, с. 4. 
·~} Н. М а т е е в, Народи Юzос.п.авии в борьбе за свою 'fl.a.ЦUO'fta.n.

ьnuto 'н.езавиС'н.ОСТ в. т.рущ 7. IV 1942, с. 4. 
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Средином маја, . сличну ситуацију констатира и лист Крас-пија 

флот када ка.же: »сада треба говорити не вИIIIe о nартизанском 
nокрету, него о регуларној народној армији«.49) 

Истичући да окуnаторима није успело да пок-оре југословенске 

народе и да- тло под ногама окупатора гори, Известttја од 2. авгус
та преноси званичну изјаву ита111ијанске команде, у којој се каже: 

»Ита•лија је сада принуђена да се оори са елементима. на које нису 
утицали никакви војни успеси победника«.5°) 

Исти лист од 7. августа., дајући шири преглед борбе народЋ 

окупиране Европе пише: » ... партизанска борба, пре свега, у Југо
славији претворила се у истински народни рат протИЈВ поробљива
ча. Успеси југословенских партизана постали су могуhи блаrода

рећи подршци широких народних маса. Окупаторске власти примо
ране су да се обрачуна•вају са партизанским покретом у Југославији 

као са веома озбиљном сИлом«.51) 

Kpac1taja звезда од 12. 8, распрЗЈВљајуЋ-и о успешним дејстви

ма југословенских партизана закључује: више од једне године југо-
словенски патриоти воде непрекидну борбу, партизански покрет ДQ

бија све више карактер свенародног шжрета. Борбе, које по своме 

замаоху неретко прелазе у битке, nродужав·ају се несмаrњеном 

силом.S2) 

Б. Пономарев у истом листу, сутрада'Н, сликајуhи положај у 

окупираним земљама. Евроnе пише: » ... сваки дан окуnације доноси 
нове жртве. Међутим, поробљени народи Европе нису се помирили 

са свој-ом судбином. У позадини непријатеља развијају се упорне 

бGрбе ... цела Југославија од ДунЗЈВа до Јадранског мора обухваће
на је nламеном свенародног па.ртизанског покрета. Немачко-итали

јанска војска трпи озбиљне губитке. Хиљаде војник.а и официра 

у.ништавају херојски сино·ви јуi'О'Сљовенских народа«.sз) 

Полазећи од оваквих саанања и оцена Ko..41.y'ltucтuчxu U7tтер1tа
чио-пал оnра·вдано he истаћи да су летње борбе југословенских nар
тизана показале поробљеним народима да је партизанска борба 

против окуnатора сасвим мoryha и има изгледа за успех.54) 

У ширем чланку под насловом »Развита.к nартизанске борбе у 

Југославији«, часоnис Историјсхи жур'ltй..!!. од 1942. године, пиш:ућЈ-11 о 

значењу југословенских nартизана истиче, пре свега, војно значе

ње nартизанске борбе и говори да она везује велике војне снаге не-

0 ) Д. З а с л а в <С к 1И й. Юьелzощая Евроnа. Ерасни:й флот 14. V 
1942, с. з. 

$") Д. П е т р о в Народкая 1\0Й'II.a в Юzосљавии nротив о'Ккуnактов, 
Известия 2. V1LI 1942. с. 4. 

И) Д. И к о к. Народю O'IC'ICynupoвaкюx страк в боръбе за свео осво
бохдекие. Иэвестия 7. Vl.bl 1942, с. 4. 

$'ј В. П е т р о в. Боеzю действия Юуzосљавсюtх napтt,Зa1t. Краснаf! 
звезда. 12. VЫI 1942. 

53) В. П о н о м а .р е в. Патрtити Заnад1tой Евроnы ка чосту. Крзсная 
1аезда, 13. VLII 1942, c'l'lp. 2. 

51) Ширttтоя фокт nартизакских действий в Евроnе. Ko.~tyuucтu
чecюrn интерtНационал. М. 1942, бр. 7. стр. 60. 
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приј-атеља чиме их спречава да их користе на другим теренима 
рата, особито на совјетском фронту.55) · 

Труд од З. 9. 1942. rодине, између осталог, констатоваће да се 
"· .. Југосла•вија, захваљујући херојизму својих синова, показала 

превише тврдим <>рахом за вучје зубе немачког фашизма и љего

вих италијанских IЮмоћника«.56) 

У садашњем мом-енту, пише исти лист крајем 1942. године, у 
свим окупираним земљама Европ-е расту и јач:ају моћне организа
ције отпора против фашистичких завојевача. У том смислу приrмер 

јунаштва и патриотизма пок·азао је југословенски народ; народни 
рат против oкynaroopa свакии даном добија све жешћи карактер. 

Југославија и њен херо·јски народ моrу одиграти озбиљну ул•Ооrу у 
рату уједиљених зеиаља nротив хитлеровске тираније.s') 

К·акав је био допринас Југославије заједничкој борби а.нrnфа

шистичке коалиције nротив фашwстичких снага у друrој Г()ДИНИ 

рата можда ће најбоље изразwги МолоТ<>в у свом г.овору од 14. ок
тобра 1942. године: »Најосетљивији губитак нансшен је непријате

љу у оним земљама, где су слично великом покрету народних освет

НИЈКа - партизана, К'Оји се боре против окупатора на совјетсюој те-: 
риторији привремено окуrш:раној {)Д стране хwглс~оваца., верни пэ.т

риоти неустрашиво ступили на тај пут протИЕ освајача као што је то 

учиљено поглавито у Југославији«.s7n) 

у једној емисији Ра.д·ито-Москве од 15. октобра 1942. године 
I{юке се да највећи део ратж>г терета у Евроrти сносе Руси, а један 
добар део сносе партизани мале Југославије. Осовина је морала дз 

одвоји неколико десетина својих дивизија за Југосл-авију, иаК'О су 
им оне биле оотребне за источни фронт. Од словена - Русио и Ју
гословени да.ли су највеће жртве у борби против фашизма. Они веh 
месецима примају ударце крвавог фашизма, боре се раме уз раме и 

бију бој за напредак читавог човечанства. Данас совјетски народи са 
Србима·, Хрватима и Словенцима стоје на бранику напретка чо

вечанства. 58) 

Писања из rtepttoдa јаиуар-деце.м.бар 1943. '/.одиие 

Почетком 1943. године, Б. Пономарев у свом пQзнатом чланку 
под насловом »Европа у борби против Хитлера« пише: »као и досад 

пред свим поробљеним земљама Европе, који се боре за своје ос

ЈЮбођење <>д хитлеровске тираЈНије, иде Југославија. Целе прошле 

године у овој сла.вом овенчаној херојсК'Ој земљи расплаrмтавала се 

••) З. Н од л 11, Развитие nартизаиской борьбы в Юzocл.aвttu. 
Hcropu"ec?(ttй журнал, кн. 6/106, 1942, ц. 63-64. 

58) А. Я и к<> в с к и й, Г л. н па обжt,zает nдJtЬЦtt ze}tчapa, Т.руд, З. 
IX 1942, Сђ). 4. 

z•) К. К о н с т а н т и н о в. IOzocдaвttuя в борьбе nротив Гиrл.ер•Ј.з
.«а Труд 20. XI 1942, C'Dp. 4. 

57а) М и х а и л о П о n о в с к и, Свет а Тнтu и нашој реводуv,иј•,, 
Београд-Загреб-Скоnје-Нови Сад, 1977, стр. 51. 

·'~) Исто, с. 51-52. 
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све жешhа борба nартизана са немачким и италијанским завојева
чима. Са,да је веh јасно да је успех за то време у тешкој и нераrв

ноnра·вној борби на страни врлих синова Југославије. Окуnаторим·а 

не само шrо није успело да истребе живу силу партизанске армије 

и оnет да заузму ослобођене територије, него су били принуђени да 

напусте више нових области и да при том претрnе не ма\Ле гу

битке ... 
Четрдесет и осам хиљљда квадратних километара југословенс

ке земље (територија веhа по свом раз•меру од Данске или Холан

дије) веh је о-слобођена .од фашистwчких завојевача. 

Не ма!Ње од триста хиљада немачких, италијанских и мађарс

ких војника везано је на југословенској територији. Многи од њих 

веh су нашли овде св.ој гроб . .. Борба партизана са окупаторима на 
почетку ове rюдине добија сасвим круnне размере ... Упорном и ус
nешном борбом југословенски партизани не само да корача.јући ко

рак по корак за.до5ијају на.циО'Налну слободу свсје земље, вeli даdу 

и велику помоћ оnштеи делу уништења немачке италијанске коа
Јrиције«.59) 

У данима познатог краха фашистичких снага код Стаљингра

да, фебруара 1943. r·одине, све he се чешће истицаrrи да је победа 
црвене армије у овој одлучујуhој битки у другом светском рату по

дигла нови талас отпора r<од свих окупираних народа Европе, наро, 

чита у Југосла03ији.60} 

Под насловом »Неуспех четврте фашисг...rчке офанзиве Југо

славије« у Ко.Аtущtсти'Ч.ко.Аt иптерпациопалу (број 4) од 1943. године, 

Вељко ВлахD'Вић, дајући шири преглед бюрби на југословенском ра
тишту пише: » .. . сваки дан све се јаче распламсава партизански рат 
који веh две rодине воде народи Југославије за национЗЈЛно осло

бођеље своје отаџбине«. Осврhуhи се на неуспех непријатељске 

офанзиве у зиму и пролеhе 1943. године, Влаховиli закључује да је 
тиме народ:ноосљободилачка армија Југославије још једном показа

ла да је трајно ојачала своје позиције у земљи и да представља 

главни ослонац народа Југославије у његовој национално-:Qслободи

лачкој борби, да су они решени да не прекидају борбе све док њи

хова отаџбина не буде потпуно очишhена од ·омрзнутих завојева

ча«.61) Југославија је са-да сва у пламену ослободилачког партиза·нс
ког рата, пише Известија ·О:Ц 6. априла 1943. године.62) Неколик•о дана 
касније, лист Труд пише да се у Јуrюславији ств·орио моlши парти

зански покрет, што нс даје ни часа> мира итало"'Немачким завоје

вачИЈМа.iiЗ) 

~Р) Б. П о н о м а р е в. Евроnа в борьбе ?~ротив Гитљера. Правда, 
2З I 1943, с. 4. 

60; Ф. К о н с т а н т и н о в. Освободител.ьпая борьба славписких 
пародов МQсковский большевик 12. П 1943, c'l'p. 4. 

е 1) И. В л а с о в. Провал 'Ч.етвбрТои фашисткоzо пасту'Н.леп~tя 
в Юzослави1t. Ко:v~,унист.ический интернационал бр. 4. с. 39. М. 1943. 

~·) И. Е р м и ч е в. Два zода борr,бы ЮzослаАи~t и Гpeцttu щ?ртttв 

Гнтљr.?рсвцев. Известия, 6. IV 1943, с. 4. 
&З) Б. К р у ж к о в. В ответ на zит.п.еровскую 1L тотальпую .Atoбttљи

'iatџtю. Труд 10. IV 1943, стр. 2. 
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Сликајући шире ситуацију у окупираној Европи, Красниј ф.мт, 

од маја 1943, између осталог констаtrуј'е: »пролеће наступа под зна

ком а•ктивно·г отпора слободољубивих народа ... Југосла!Вија се на

лази у првом реду бораца против фашисти·чкоr завојевача. Истински 

господари земље су југословенски nартизани . . . Југосла.вија није 

потчињена хитлеровцима, рат се у њој не прекида нити један дан ... 
Пролеh.е 1943. године је страшно пролеh.е за нема•чке окупаrоре«.64) 

У истом смислу, Труд од 1. 5. 1943. истиче да је Југослав-ија 

земља где nартизански покрет дюбија нарочито велике размере, да 

никакво угњетавање, никакав терор нису успели да nокоре слобо

дољубиви југословенски народ: Југослав·ија nродужава да· се бори 

са оружјем у рукама за св·оју неза.висност.65) 

Говорећи о војним дејствима и усnесима југословенских парти

зана у nролеће 1943. године против удружених окупатора и њих·о
вих слугу у овом nерио:цу, Краснаја звезда, крајем ма.ја, nодвлачи 

да су југословенски nартиза.ни излазеh.и из обруча извукли сооју 

живу силу и наставили да в:оде широке офанзивне оnерације.66) 
Средином следећег месеца, Правда истиче да су у nрвом реду сло

венских народа, који се боре у окупираним земљама, слободољубиви 

народи Југослав'Ије.67) 

Неnосредно после каnитулације Италије, сеnтембра 1943. годи

не, када су НОР ИЈ револуција југословенских народа доживљавали 

плиму rотов<Ј у свим краrјевима ЈугослаЈВ'Ије, совје"Гска штамnа ће све 

шире и све nохвалније nисати о збиваљима у Југослааији. Обим тих 

пи.сања nостаје та.ко велwк да се овде просто не МЈоже регистровати 

и шире rrодвлачити и анаЈiизирати на овакав начин. 

Хронолошким редом навели би-с11ю неке оцене ка·рактеристич

није за овај период. 

Дајуh.и ширу слику догађаја у Јуrославији у том nери.оду, Труд 

од 25. септембра доноси вест да је цео свет усхићен херојством срnс
ких, хрватских и словена.чких патриота, да су државе Осовине nреу

зеле пет реша:вајућих и десетак крупнијих офанзива, међутим, све 

су те »решавајуће« и »нерешавајуће« офанзиве завршиле пуним 

неуспехом; да су народни осветници за две године rлавачки униш

тили пет немачких и четири италијанске дИ'ВИ3ије; да је од краtја 

јуна 1943. партизанска народНЈООСл<Јбодилачка армија прешла у 

офанзиву и остварила озбиљне ycnexe.GS) Нарочито се и:::тиче да је 

партизански nокрет пустио дубоке корене у земљи, да је подршка 

народа nартизанском покрету у Југославији дала велики зама•х, и 

тако даље.О9) Совјетска штампа, из овог nериода, nише да су војне 

6~) А. Б е л о в Неn<Жоре"пая Европа. ~расний флот, 1. V 1943, с. 4, 
ts) Миф о »l{;репости Евроnи«. Труд 1. V 1943, с. 4. 
м) М а й о 'Р В. И в а н о в. Боенttе действий Югосдавс?Сuх ·парти

зак Красная звезда, 28. V 1943. Види 1И Вл. Осьминин. Борьба славя
нск~•х народов против rитлеризма. Прав·да, 17. Vl 1943, л. 4. 

61) О с ь м 1И н и н. Борьба сдавя"пс1С'Uх 1tародов против zит.яери
Э.!!а. Пр:шда, 17. V•l 1943, c'l1p. 4. 

еа) С. Б е л и н к о в. Югосдавия саzодия. Тру:д, 25. IX 43, с. 4. 
0') М. М и х а и л о в. Борьба в I0?uCAaвu1t. Красний флот, 20. Х 

1913, стр. 4. 
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оnерације народНО()слободила.ч~е армије nосле каnитулације Итали

је добиле нарочиту важност и имају круnно стратешко значење за 

могуh:а дејства савезника на Балканском nолуострву.7О) Kpacnaja 
звезда, крэ;јем децембра 1943. године, с тим у вези истиче да оој
ноnолитички догађаји у Југославиј'И привлаче па.жњу широког кру

га светске јавности. Свуда у савезним и неутралним земљама виоо

ко цене нэ;поре јуrословенског народа. Подвл.ачи се да вeli више од 

две и по године југословенски патрИЈОm оружаном борбом везују 

крупне с.насr'е Немаца и њихових најамника.71) Од овог времена па 
надаље све више су разматрани и Il!Олитички успеси постигнути то

ком рату који су, крајем новембра·, крунисани Другим заседањем 

AB}fOJ-a. 

He'ICa nризпања из nериода јапуар 1944. до краја рата 

ШтаМ111а из првих дана 1944. rодине доноси вести да је 1944. 
година започ€ла у знаку нових победа Црвене армије на источном 

фронту и општих припрема савезника за дефинитивно уништење 

фашис'I'ичке Немачке. У тим о~олностима даје се посебно· место 

борбеним успесима народноослободилачке э;рмије ЈуrослаЈВи.је. 

Краспи флот од 9. 1. у ТО'М духу истиче да су, почевши од првих 

часова нове rоДИ!Не, јединице југослов€нске народне армије водиле 

крупне и активне оnерације у многим крај·евима Југосла'Ви.је, да 

Немци нигде немају мира, да ослободилачка борба Југославије рас

те сваким даном и представља важэн факrор у целокуnној борби 

антихитлеровских сна,га против фа,шистичке Немачке.72) 

Часопис Слаsјапе (у броју од јануара 1944. годИ1Не) доноси чла
нак председника Президијума Врховног советз СССР-а, М. Кали

њина, у коме о народноослобо:дилачкој војсци и борбама у Југосла

вији, између остаоюг каже: »Изврсна је борба народа Југославије 

где је парти3ански рат вeli прерастао у општенародну борбу ... Ју
гославија се од окуnиране земље претворила у земљу која се бори 

везујуhи за себе вelie непријатељске снаге.7З) На пријему који је 

маршал Тито 24. фебруара 1944. год.ине при:редио у част доласка 

војне мисије у Врховни штаб, члан совјетске мисије - генерал Кор

нејев је. oбpahajyliи се прксутнима, рекао: »поздрављам Вас као 
најталент<>ванијег орrа'НИ'Затора и руководи·оца народноослобоодилдЈч

ке војске. Југословенски нсьроди и његова народноослободилачка 

војска нашли су, у тешким условима, у себи снаге и да задају уда

рац за ударцем фэ;шистичким завојева.чима. Такав народ никад неће 

бити под фашистичком ЧИЗМQМ«.74) 

" 0) ИС1'0. 
7t) ••••• Красная звез-да, 22. XII 1943, 
1=) Обозравателъ. На љеждународные те.1tи. Красний флот 9. I 

1944, с. 4. 
7З) м и х и: л о П о n о в с к и. Ци'!'. дело, стр. 101. 
74) Видети В а н ч о А п о с т о л с к -и, Coвpe..~tenu асnекти па велu'Ко

буирскиот шoв1tnUЗa.At. В. Нова Македонија, Скопје, 23. V 1981, C'11IJ. 5. 
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r01юрећи о зиr.:ској кампањи окупатора у ово време Красхаја 

звезда пише да је и Оiюг пута народноослободилачка армија. на челу 

са маршалом Титом срушила војне и политичке планове фашистич

ке Немачке на Балкану, да r:y окупаll'ори само у децембру и јануа
ру изгубили око 43 хиљаде в,ојника и офwцира.7") 

Дајуhи шири преглед ситуације на Балкану у прол,еhе 1944. 
године, Красюt ф.яот, између осталог пише: »армија Twra може са 
правом да се ра.чу.на као хрупна сила која се бори на стварни анти

хитлеровске ко·алиције .... две '!1реhине Јутославије веh ј€ очиш

hено о·д немачких фашистичкмх завојевача, што је нарочи'I1о важно, 

под контролом народноослободилачке армије налазе се бројни стра

теmки пенктови на обали Јадранског мора«.76) 

У <>во исТIО време, оцењујуhи ситуацију у Југославији, љист 
Kpac·~tu флот ПИIШе да су последље недеље обележене жестоким 
борбама, »да је војска маршала Тита I!iOcлe упорних борби задржала 

офанзиву на свим важним сек'!'lорИЈМа фронта 1(Црна Гора, источна 

Босна, Македонија, Словенија и тако даље), да је југословенска на

родноосљободилачка армија поново дем•онстрирала своју војну зре

лост, да је Тито зналачки; и~користИЈО слабу та•чку Немаца у Југо

славији усмерујуhи; основне ударце своје војске против немачких 

комуника;ција«.77) Следеhег месеца, Известија од 18. маја посебно 
поДЋлачи да је југословенска национална ослободилачка армија до

била свеопшто признаље код савезника »као арМИ1ја која представ

ља цео народ Јуrославије«.78) 

Труд од 29. 7. 1944. године, дајуhи шири преглед трогодишњег 
успешног pall'a југословенских народа закључиhе да »четрдесетоме
сечна успешна борба у Јуrославији представља највеhи и необориn 

доказ тога ~а је југословенски народ часно издржао озбиљна иску

шења.«.79) Красхаја звезда пише да последљих четр,п:есет даЈНа пред

стављају период не caJ.DO најјуначнијих борби за све време окупа

ције Југославије, но и дане тријумфа храбре народноослободилачке 

армиј€. Они гов.оре о зрелости тактичког и стратешког мајсторсТDа 

команцаНЭI!'а маршала Tиrra. Поред осталих успеха постигнутих у 

ово време истиче се да су за осам месеци ове године фашистичке 

војске у Јуrославији изгубиле »145 хиљада војника и официра ... 
109 тенкова и 206 авиона«, па се даље закључује да су »ти успеси 
југосЈ!IОвенских патриота по,стигнути захва•љујуhи јединству свих 

националних снага у з·емљи«.sо) 

Дајуhи признаље народноослободилачкој борби југос.mовенских 

народа, пре свега даје се прионање више стотина хиља.ца бораща 

75) С. Б е л и н .к о в. Успех хародпой освоt;одите.~tьхой ар.м.ии Юzо
сљааии. Красная звезда, 1. III 1944, с11р. 4. 

") Обозравате.яъ. На .м.ежду'Н.йродпие тe.\tU - Борьба за Ба;:rкани. 
КрџсниИ флQТ, 16. IV 1944. 

71) Обозравате.~tь. На .м.еждухародпие те.м.и. Крас.ний флот. ~3. IV 
НIИ, C'I:P. 4. 

7") Наб.~tюдател,ь. На .Аtеждупародпие тe.1ttt. Известия 18. V t944. 
~') С. Б е л и н к о в. Со.рок .м.есяцев zеройчес?rой борьбы IOzucдaec

кozo харода. Труд, 29. VII 1944, C'I'p. 4. 
во) Красная звезда, септем.в·рй 1944. 
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који су са.~н1њавliли југословенску армију везану за цели народ. 
Крас11-аја звезда, анали·зирају!iи корене успеха југословенске на

родне армије у јулу 1944. године пише: »нарочиrо високи борбени 
дух војника који· су јасно опре,D;ељени, изграђени у тригодишњим 

борбама, оперативно тактички принципи, ј ако руководство армије 

- ето то је њена сила. У борбама непрекидним и жесrоким југо
словенски- паrгриоти, одушевљени и уједињени од овюга талентова

ног вође Јосипа Броза Тита, изра:д'или су такве законе народног 

рата пред којима су се показали не:моћ'НИ немачки »Тигрови« »Јун

керси« ... у жестоким биткама армија Тита иGращила је сооју так
тику и њу сјајно примењује. То је такти-ка армије-творца израсла 

из недара народа и љубави према сЈЮбоди«.81 ) Иља Ерембург, пово

дом ослобођења Београ~а, под наслов.ом »Белград« у лксту Крас
-н.аја звезда напи.саhе: »Исrорија народноослободилачке арм~е Ју

гославије - то је највећи епос нашег croлelia«.B2) 

Совјетски часопис Војна и рабочиј клас, коментирајућ•и сов

јетско-југословенски· догооор о пријатељству, узајамној помоhи и 

послератној сарадњи, закључен 11. априла 1945. године, између ос

талог истиче: » .•. Историја неће заборави·ти да је у најтежим тре

нуцима на с·овјетсюЈ-немачком фронту, нарочито у данима бес

мртне стаљинградске епопеје, Југославија била једИЈНствена земља 

у Европи где се партизанска војска под руководством маршала Тиrга 

борила Пр<УГИВ Нем·аца везујуi'l!и десетак дивизија ... «83) 

Поред писања о· бројним војним успесима у са·да веh поонаtrим 

ШИ!роким операцијаМЈэ. за коначно ослобођење земље, у .ово време 

па све до краја рата, совјетска штампа посвети.ће пуно прост()ра не

виђеном ентузијазму и решеНЈОсти југословенских народа. на јачању 

и обнови ослобођених крајева. У том смислу, изражавају се вера, 

решеност и моћ југословенских народа да lie у томе успети. Први 

озбиљнwји ко.раци у том смислу nредстављају се као истинске де

мократске nромене. Као важан nредуслов тих успеха подвлачи се 

стварно братстоо и јеДИЈНство и равноправност народа Југ<>ела!Виј е. 

У Т()М контексту говори се и о новиr.f тешкоhама кроз које nролазе 

демократска остварења у Јуrосла!Вији, о жес·гоком отпору реа:кције. 

Изражава се сигурност да ће народи Југославије, на основу крвљу 

111з·војеваних победа, успети да изграде заједнички среhан живот.84) 

Пооодом завршетка рата, у којем су југословенски народи дали 
евој заиста· велики допринос и извојевали своје право на IЮСтојан и 
слободан развитак, признања југословенским народима и њеном во
ђи Јо·сипу Брозу Титу стиз·ала су са свих страна света•. Совјетска· 
штампа широко ће их преносити, дајуhи посебан зна<rај они,ма која 

су дали истакнути РУЈЮВDiдИОЦИ вадећих кругова антифашистwчке 

8\) М. В и т и ч. ПисьЈtа из Ю~славии. Красная зве~а, 6, 8. VИ 
1944., стр. З. 

В!ј И л я ·Э е 'Р е н б у р г, Бел2рад Срасная звезда, 21. Х 1944, с. 2. 
1'3) Советско-ю2ослове-н.сюtй домвор, Война и рабочий класе, но 

15, аnрел 1945. с. 1. 
s•) Милова.н Джилац. Возрождение Югославии. Извест.иа, 15. IV 1945. 
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юоатщије и посебно призна:ња која долазе од стране совјетских ру

ководи1Лаца и форума. 

"Указом Президијума Врховног совјета СССР-а, маршал Тито 

одликован је великим Орденом победе. Поводом тога, у указу се ка
же: »За нарочите заслуге у спровођењу борбених операција великих 

размера, које су потпомrогле да се оствари извођење победе уједиље

них нација над Хитлеровом Немачком, одликовати Орденом победе 

ма.ршала Југославије Јасипа Броза Тита«. Приликом предаје овог 

одликовања амбасадор СССР у Југославији Сатчиков је, између оста

лог, рекао: »Господине маршале, по налогу Президијума Врховног 

совјета СССР-а, имам ча'Ст да вам предам највише војно одликов.а

ње Совјетског Савеза - Орден побед~ којим Вас је Презwдијум Вр

ховног оовјета СССР-а нжрадио за изванредне успехе у извюђењу 

војних операција великих размера које су допринесе победи уједи

њених нација над Хитлеровом Немачюом. Предајуhи Вагм ово високо 

одликовање ја Вам с радошhу од свег срца честитам на њему«.8ri) 

На Првом заседању Генералне скупштине Уједиљених нација, 

министар иностраних послова. СССР-а В. Молотев је рекао: »Међу 

свим словенским и неславенским народима Југославија заузима 

славно место Х>еројско~г борца у редовима антwхитлеровске коалици

је. При томе је познато да је баш Јуrосла·вија поднела изузетну те
жину нема'ЧК€ и италијанске tжупације и дала огромне жртве у 

борби против нашег за>једН'И·чког непријатеља«.В6) 

Неко.л,юсо оцена совјетске јавности у кojuJota се борба 

јуzос.л,овеиских народа даје за npu.Atep поробљени.~t 
иароди.~tа Евроnе 1t света 

Пишући о раrгним напорима и успешној борби југословенских 

народа у четворогодиunьем народноослободилачком рату, совјетска 

штампа је за сво време рата врло често и документована истицала 

ту борбу као изузетно значајну у свеопштим напорима антифашwс
тичке К·Оа1Лиције за уништење фашизма, као пример поробљених 

народа Европе и света. Посебно се оодвлачи значај те борбе за бал
канске и друге суседне земље Јуrославије. 

С обзиром на то да смо о овим изузетно значајни-м оценама у 
доса~аwњим радовима посебно писали,В7) овде дајемо само кратак 
извод из њих неюолихо: 

Сваки дан доноси нова и нова факта ·О отпору народни;х маса 
у окупираним земљама~; при rоме нај,озбиљнији развој добијају она 

у Југославији.SS) 

65) М и х а и л о П о п о в с к и цит. дело, C'l'P. 143-144. 
~с) Исто. 

~1) Видети опширније Р а с т и с л а в Т е р з и о с к ,и, Н e1QOu оце?tюt 
?ta соsетс1еата nериодика .... стр. 51-68; дР Р а с т и с л а в Т е р з и о с к и, 
Совјетс'!Са литература у периоду дру~оz светско~ рата Ь збивањtt.~tо. 
!! Боснv. и Херцеивиии. . . Беоrрад 1974, с. 76-96. 

~8) Народи окюуi11ИровИiНованих стран уосиливают борьбу против 
rep. ф&шизма. КомуНЈИстический интернационал, бр. 9, М. 1941, с. 69. 

210 



Групе партизана раrгују у Hopвelll'Кoj, у шум:а:ма Пољске у Гр'Ч

кој, међутим највећи зна'Ча.ј добила је оружана борба у Југославији.89) 

Југославија представља стално жар'.иште евроnск•qг вулкана. Ју

гословенски nатриоти показују народима 'Читаве Евроnе како је мю

rуће бориrrи се успешно против туђих завојевача.9О) 
Напредне снаге окуnиране Европе могу да се ослоне на југо

словенски nример. Он у љиховим рукама може да служи као моli

но средство.91) 
Храбри синови Југославије поново и поново покаGују свим на

родима. окупиране Европе пример херојске пожртвоване борбе за 
ослобођеље соој.е отаџби:не.92) 

Борбена ЈугославИiја показала је ист.ински славан пут за осло

бођеље свим евро-пским земљама које се налазе под нема!Чком оку
пацијом. Доliи he дан када he пример Југославије наставити Французи 
и ЧеХЈОсловаци, и Х()ланђани, и БелгијаЈНци, 'И Грци, и Норвежани и 
сви народи који трпе фашисти•'ЧКО ропство.9З) 

Центар антфашистичког покрета на Балкану представља Ју
гославија Партизанска борба у Југославији представља добар при
мер и образац за друге ба..лканске земље.94) 

Јуначка борба партизаiНа Југославије има свој утицај на су

седне земље. 'У последље време ове се шире развиј·а покрет у Ал

банији.95) 

Дејства југослов.енских партизана имају огроман зна'Чај за 
Аустрију, партизански покрет у Југославији даје наnредним анти

фашистима Аустрије моћно средство за продираље у широке масе 

аустријс~ог на·рода у ()ружано.ј борби против хитлеровске кли.ке.96) 

Борба Титове армије wма озбиљан утицај на развитак дога

ђаја на Балкану.D7) 

ЈугосЛQвенски партизани постали су савест великих и младих 

народа који су се досада колебали и нису се решаваЛ'и да сваки 

својим сна:га~:ма стуnи у борбу против заједничк()г непријатеља -
Хит.лера . То има огроман значај. Храбри јуrос.ЈI!Овенски партизани 

8~) А к ад. Е. С. В а р г а, Фашистu-ч1еий »Нови порядок в Евроnе«, 
Вестник академии нау.к СССР, но 11-12, 1941, с. 46. 

9Q) В о у н и ч, Боевай npu"~tep Юzославии, Комунис'Јiичесюий интер

п:щионал, М. 1942, бр. З--4, с. 26. 
и) Исто, с. 34. 
1'') ill1tpuтcя фропт партизапских двйствих в ЕврЬпа, Комоr•н'Исти

ческ~:й интернационал, но 7, 1942, с. 60. 
9А) Д. В л а х о в, Юиславия перестает бит тило"~t фашttской ГерАш

ю<и, аzитатор и проnаzапдист Краси.ой армии, ЖУЈРнал главного nодити
ческ-ого уnравлениа РККА, июл 1942, с. 42. 

~4) В. К р у ж е х о з, Еаст аптифашистикоzо движеи.ие в espo~e
ЙC'I\:O..It тилу Гитлеровской Гep.4Lanиu. Проnагандист, журнал ЦК :м:к и 
мгк вкп ·(б), юонь бр. 7-8, 1942, ~- 81. 

с.:) Народи Eвpont~ упорпо бо.рютсая за свободу у пезавttсимост. 

Ко~~нисти'Ческиf! мнтернационал бр. 3--4, М. 1942, с. 94-95. 
РВ) Шu.рu.тсая фррпт партизапС1СUх деu.ствий в Европа, Комунис;1-

чесr.лй интернациона.л бр. 7, М. 1942, с. 60. 
91

) Обозрабателъ. На "~tеждУ'nа'{Ј'Одnие те"~tы-Боръба в Юzосл.авии. 
Красний флот, 23. IV 1944, с. 4. 
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су показали шта може и шта. је потребно да уради на.род свестан 

својих обавеза пред садашњошћу и будућношhу, свестан национ:з.лне 

части и достојанства свога народа. Партизански покрет у Југосла

вији представљw један о0д најважнwјих фак'I'Ора савременог parra. 
Историја ће обележити њихову борбу на и-стој страници где ће обе

лежити борбу победничке Црвене арм:ије.98) 
Југословенски народ је nрви :међу народима окупираних зе

маља подигао барјак националног рата, у ватри жестоких борби 

створио је :масовну антифаши.сти·чку армију. Његова херојска. борба 

је сла<Ван nример за све друге земље на европском континенту.99) 
ЗаХ<Ваљујуh!и на честитки, коју мrу је маршал Ти'I'О упутио пово~:м: 

двадесетоrодишњице Црвене армије, Ј. В. Стаљин каже: »Хер:>јска 

борба б-ратских југословенсКИЈХ народа и њихове слав,не народно

сслободилачке в·ојске против немачких освајача изазива дуб-оке 

симnатије народа Совјетског Савез·а и служи J{aiQ пример који иа
д.ахњује све поробљене народе света«.1ОО) 

Георги Димитров, једном прилкком, у Сnеславенсюом комитету 

у Мо·скв-и, обраћа.јуhи се Јосиnу Брозу Титу крајем рата, иста-hи he: 
»Захваљујем помоhи коју нам је у најтежем пери'Оду рата указала 

Ју!'осљавија својим примером и садејством«.1о1) 

'У истој nрwлкци, бугарски представник у Свеславенском коми

тету, Стела Блаrојова, обраћа.ју·ћи се :м:аршаолу Титу у име Свесла
венског комитета исткче: »НаЈРоди Јуrосла·вије у својој јуначкој Еор

би руку под руку са Совјетским Савезом, заслужују не само пошто

вање B€h и топлу љубав свих словенских народа.«.102) 

8dJ З. Н е ед и ь Развити е nартизапской борьби в Юzослаа~щ, Исто
;>>:ч:ский журнал, кн. 6/106, 1942, с. 63-64. 

~:-) Д. Да в ид о в. Апntzитлеровсхов движе1ше в · О?СУnироэапових 
:'1'}Jana:t - па nодве.Аtе, БолъшеВЈИК бр. 7-8, аnрель, 1943, с. 59. 

1"") М и х а и л о П о п о в с к и, цит дело, стр. 10. 
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101) Видети оnULИрније, Славяапе аnреяь 1945, с. 35 
Ш) Исто, c'IIp. 31. 



SUMMARY 
ТНЕ SOVIET PUBLIC'S RECOGNITIONS OF ТНЕ YUGOSLA1T PEOPLES 

AND NATIONALITIES'S STRUGGLE DURING WORLD WAR TWO 

Тhе lack and the closed character of the archive material from 
the World War I_I period in the Soviet archives attracted to а great ex
tent many researchers who study Yugoslav-Soviet relations to have а 
closer look at the Soviet newspapers and periodicals and some other 
similar sources. They are, fortunately, quite prolific, and many things 
were preser,red and a\railaЬle for use. It is clearly seen from these so
urces that the Soviet puЬlic during World War II, and especially after 
the German attack on Soviet Union on June 22, 1941, maintained а clo
se interest and followed continually the situation at the Balkans. It 
gave а special and important place to the antifascist struggle of the 
peoples and nationalities of Yugoslavia and raised them in а high 
esteem. 

V.rith this article we set ourselves а task of presenting а broader 
survey of these positive evaluations, and, in that respect, we join some 
oi the already published works in Yugoslavia and USSR with the si
milar topics. 

In all these sources the struggle of the Yugoslav peoples and na
tionalities was treated (as compared to tlie other antifascist movements 
that then existed in Europe) as someth!ng of the special imporfance, 
as the »Struggle which amazcd the world, as the example which was 
to Ье followed Ьу all the other enslaved peoples of Europe and the 
\VOrld.•< 

We were under impression that tће Soviet press Ьу writiпg about 
the National LiЬeration Stгuggle (NOB) of the Yugoslav peoples \van
ted to keep informed aboui it every siпgle S~viet citizeп, every Red 
Army soldier at the front, every antifascist to Ье proud of it and to 
draw iпspiration from it for the new ardour in the great war efforts. 

It has been often underlined that the Yugoslav war theatre had 
kept many fascist divisions during the whole period of the war, which 
proved to Ье of the extreme importance in the overall antiiiitler coa
lition is efioгts for the final victory over the fascism. The struggle of 
the Yugoslav peoples has justly earned its real name - the Third, 
Yugoslav or the Southern front beside the two existing oncs - Eastern 
and W esteгn Front. 
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