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УВОДНИ СТУБАЦ

Дневни лист са највећим тиражом у Србији, ‘’Ве-
черње новости’’, даје медијску подршку иницијативи
да се у Београду отвори Музеј ђенерала Драже.

Серија чланака у ‘’Новостима’’ почела је 30. јануара
2019, чланком под насловом: ‘’Бивши учитељ покло-
нио чича Дражине скије Војиславу Михаиловићу’’.

Реч је о учитељу у пензији Добривоју Гајићу из
Шапца, који је после рата радио у селу Горња Оровица
код Љубовије. У том селу, од новембра 1943. до краја
јануара 1944, налазила се Дражина Врховна команда.
Дража је пре рата био планинар и скијаш, а сачуване
су и његове фотографије на скијама у зиму 1942/1943,
док се Врховна команда налазила у селу Горње Липово
код Колашина, на планини Сињајевини.

Како пишу ‘’Новости’’, Гајићу је 1947. године скије
поклонио Смиљко Радосављевић, коме их је Дража
оставио по одласку из Оровице. По пресељењу у
Шабац, Гајић је са собом понео и скије, али никоме
није причао чије су.

У наредном чланку, ‘’Новости’’ су објавиле како је
Доб ривоје Гајић поклонио скије Дражином унуку
Војиславу Михаиловићу. ‘’Почаствован сам покло-
ном’’ изјавио је Михаиловић. ‘’Пре пар месеци сам саз-
нао да Гајић поседује дедине скије. Намера ми је да у
будућности буде отворен музеј посвећен мом деди у
којем ће поред докумената бити изложене и ове скије.’’

У броју од 1. фебруара, ‘’Новости’’ доносе следећи
чланак: Србија добија музеј ђенерала Драже: Унуци и
поштоваоци дела чувеног команданта Југословенске
војске покренули иницијативу да Михаиловићу буде

посвећена спомен-кућа. Оснивачи сматрају да би било
добро да стална поставка буде у Брегалничкој улици у
Београду’’.

Уз чланак је објављена Војислављева слика испред
дедине куће, у Брегалничкој број 24 у Београду. Војис-
лав је објаснио да су комунисти кућу конфисковали
после рата, а да је недавно она продата једном инве-
ститору, који и Дражину и остале околне старије куће
намерава да поруши како би ту направио велику
зграду.

Војислав је у преговорима са инвеститором, да се
један део у приземљу нове зграде остави за Дражин
музеј. Међутим, за то ће бити потребно доста новца.

‘’Инвеститор је спреман да одвоји простор у при-
земљу, који бисмо могли да откупимо. У случају да не
успемо да се договоримо с њим, гледаћемо да из-
најмимо неки други простор. Верујем да би многи
Срби желели да виде поставку, а било би интересантно
и туристима. Тај део наше прошлости је кривотворен,
а победници у рату касније су исписали лажну исто-
рију. У овом музеју би могли да виде и чују истину и да
употпуне своје знање’’, изјавио је Војислав Михаило-
вић.

Новинари су тражили и супротно мишљење, пи-
тајући тзв. Субнор и једног историчара шта мисле. Они
су, наравно, против. То је академик Матија Бећковић
прокоментарисао следећим речима: ‘’Код нас се увре-
жио обичај да када год неко каже неку истину, тражи се
и супротно мишљење’’. То јест - лаж.
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КИНОТЕКА

Овај број ‘’Српских новина’’
личи на ‘’Кинотеку’’ - је ди -
ни часопис у Србији који је

посвећен филму. То је због тога што
су у последње време комунисти
снимили више филмова и серија у
којима искривљују догађаје из
српске историје. Међутим, да пара-
 ф разирамо народну пословицу:
‘’Би ју Турци, ал` бију и Срби’’. Ко -
н   кретно, и ми смо снимили два фи -
лма, која представљамо у овом
броју.

О нашим филмовима издвајамо
две вести: добру и лошу.

Прво лоша.
На промоцији филма ‘’Генерал

Дража Михаиловић’’ у Аделејду,
Аустралија, умало није дошло до
скандала. Промоцију, и практично
премијеру, приредили су организа-
тори ‘’Дражиног купа’’ у кошарци,
који се игра већ двадесетак година.
Закупили су биоскоп од 400 места,
уз скромну кампању, јер су веро-
вали да  ће сви учесници Дражиног
купа доћи да гледају филм о Дражи.

Међутим, побунили су се роди-
тељи неких младих кошаркаша. Го-
ворили су да је филм политички, да
не треба мешати политику и спорт,
и сл. Узалудна су била објашњења
да куп носи Дражино име и да нема
ништа логичније да се филм о
Дражи прикаже управо ту.

Да би избегли скандал, органи-
затори су одустали од убеђивања,
тако да је филм, уместо планираних
400, гледало 100 људи.

Родитељи младих кошаркаша су
емигранти из 1990-тих. Постоји фе-
номен да су неки од тих емиграната
конзервирали заблуде понете из
Србије и других крајева бивше
Југославије. Пре 25 година, овде је
још владао тврдокорни комунизам,
који ће, изгледа, ти људи заувек но-
сити са собом. Тако је дошло до па-
радокса да део емиграције има горе
мишљење о четницима него већина
у Србији и Републици Српској, јер
овде се све време ствари мењају на
боље.

Добра вест је да ће се 21. феб-
руара, у биоскопу Кинотеке у цен -
тру Београда (Косовска улица),
при казати шест епизода ТВ серије
‘’Кра љевина Југославија у Другом
светском рату’’. Овај биоскоп је,
ре чено модерним жаргоном - ку л -
тно место. Ту се приказују само
одабрана дела класика филмске
уме тности, па смо вест о прикази-
вању серије дочекали са великим
из ненађењем. И наравно - одушев-
љењем.

Кинотека је најугледнија српска
установа која се бави филмом, тако
да приказивање серије ‘’Краље-
вина... ‘’ представља својеврсну по-
тв рду квалитета.

Истовремено, у часопису ‘’Ки-
нотека’’ за фебруар, серији ће бити
посвећене четири странице.

Милослав Самарџић

Војислав
Михаиловић

испред куће свог
деде у Београду

(Фото: 
А. Станковић,

‘’Новости’’)
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ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Четрдесет дана по рођењу,
Пре света Дева однела је
Исуса Христа у јерусалим-

ски храм да га посвети Богу и очи-
сти. Зато се тај дан слави као
Сре тење Господње.

Четрдесети дан од рођења Исуса
Христа, односно од Божића, према
данашњем календару пада 15. феб-
руара. 

У народу се увек говорило да се
на Сретење срећу зима и пролеће.
Можда га је зато Карађорђе одаб-
рао за дизање устанка на Турке. Зу -
лум је био велики, а Ђурђевдан
да леко.

На Сретење Господње, 15. феб-
руара 1804. године, у Орашцу, у
сред Шумадије, Карађорђе је поди-
гао буну коју историја памти као
Први српски устанак. Био је то
највећи, најорганизованији и нај ду-
 готрајнији устанак у историји Ос-
 манске империје - а она је спадала у
ред највећих светских империја.

Године 1813-те сломљен је уста-
нак, али не и устанички дух. Већ
1815-те, у Такову, испод Равне Го -
ре, Милош Обреновић диже Дру ги
српски устанак. Он није био дугот-
рајан, али је донео већу политичку
корист, свакако и због сећања Ту-
рака на Први српски устанак.

Добивши извесну аутономију,
Милош је поставио престоницу у
Крагујевац. Није хтео да престо-
ница буде у Београду, јер је тамо
још столовао турски паша. Кра-
гујевац је био ван главних друмова,
а огромне храстове шуме Шума-
дије још нису биле посечене. Над-
моћни турски коњаници у њима
нису могли да се размахну, али срп -
ски хајдуци су то итекако могли.

Милош је постепено добијао
уступке од Турака. Добио је и зва -
ње српског кнеза, али претварао се
у деспота, што народ, жељан сло-
боде, није волео. Зато су буне биле

можда су само Француска и Аме-
рика имале такву уставну одредбу.

Сем тога, устав је гарантовао не-
за висност судства. Судство је има ло
да брани права и слободе гра  ђана
прокламоване уставом, и то: непри-
косновеност личности, пра во на за-
конито суђење, слободу кретања и
настањивања, неповре дивост стана,
право на избор за нимања,  слободу
располагања зе мљом...

Другим речима, укинути су и
последњи остаци феудализма. Још
је Карађорђе прокламовао: ‘’Земља
је онога ко је обрађује’’ - а то је
сада уписано и у устав.

Против Сретењског устава
одмах је устала Аустрија, јер она
није имала никакав устав. И даље је
била феудална земља. Устала је
одмах и Турска, јер уставе доносе
само независне државе. На крају је
устала и Русија, сматрајући да је
устав превише либералан. И Русија
је тада била феудална држава.

Тако, под притиском великих
сила, устав је био на снази свега 55
дана. Али, слободољубиви српски

народни дух чинио је своје. Непуне
четири деценије касније, последњи
турски гарнизони напустили су
Кне жевину Србију. Онда су Турци
гоњени све даље на југ. Нешто
више од пола века касније, тачније,
1888. године, Србија ће поново из-
гласати један од најлибералнијих
устава на свету. Услови за бизнис,
и за живот уопште, били су од-
лични и народ се у ослобођену Кне-
жевину, па Краљевину, сливао са
свих страна. Углавном српски на -
род, али било је и странаца.

Успон Србије трајао је све до
доласка комуниста на власт. Они су
поништили све напредне законе,
укинули људска и грађанска права,
спречили слободан бизнис и српски
народ је почео да се расељава
широм света. 

Република Србија од 2002. го-
дине слави Сретење као Дан држав-
ности, али дух Сретењског устава,
односно предкомунистичке Србије,
још није обновљен.

И Устанак и Устав
Услови за бизнис, и за живот уопште, били су
одлични и народ се у ослобођену Кнежевину, па
Краљевину, сливао са свих страна

Тема броја: Зашто Срби славе 15. фебруар?

честе. Пресудна је била Милетина
буна, по Милети Радојковићу, који
је раније био кнез Јагодинске на-
хије. Са својим устаницима, он је
тражио обезбеђење личности и
имовине, суђење по законима и -
доношење устава. 

Буна је дигнута у јануару 1815,
а Милоша и Милету је измирио
Тома Вучић Перишић. Договор на
измирењу гласио је: Да се донесе
устав!

Тако је, у порти Цркве Светог
Духа, Милошеве задужбине, изгра-
ђене недалеко од његовог конака у
Крагујевцу, заказана уставотворна
Сретењска скупштина.

Скупштине у данашњем смислу
тада није било, па је у порти Цркве
окупљено око 2.400 посланика, а
дошло је и око 10.000 грађана из
околине. Устав је већ био написан.
Написао га је Димитрије Давидо-
вић, Милошев секретар. Он је био
из Земуна, а школовао се у Бечу.
Био је познат као први српски но-
винар. Уређивао је ‘’Новине серб-
ске’’, то јест, у духу данашњег
језика - ‘’Српске новине’’.

Првог дана заседања, кнез
Милош је о будућем уставу рекао:

‘’Из њега ћете видети да су оп-
штенародна права која ће сваки
Србин уживати, пространо, и онако
описана и разграната, како ји само
човечанство предписује. У њима
ћете наћи да је личност сваког
Србина слободна, и да је сваки
Србин господар од свог имања’’.

Устав је прочитан и другог дана
заседања сви су гласали за. Потом
су кнез и посланици положили за-
клетву на устав.

Трећег дана посланици су пре-
давали поклоне кнезу.

Али већ од четвртог дана велике
силе су почеле да сазнају шта су то
Срби урадили. Као прво и најваж-
није, поделили су власт на три дела:
извршну, законодавну и судску. То
је у то доба била велика реткост,

Милошева црква у Крагујевцу. Фото: Предраг Михајловић

Кнез Милош, портрет, и печат
кнеза Милоша. Предмети из

збирке Народног музеја у
Крагујевцу. Фото: Предраг

Михајловић
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Филм ''Генерал Дража Ми-
хаиловић'' прати живот
главног јунака у три фазе:

слава, прелом и пад.
Прву фазу обележиле су победе

српске војске, чији је Михаиловић
био официр. Ову фазу нарочито ка-
рактерише Парада победника, одр-
жана 1913. године у Београду, на
Славији. То је први догађај у
Србији, а можда и у свету, који је
сниман истовремено са четири
филмске камере (сва четири снимка
сачувана су у Југословенској кино-
теци).  

На таласу славе Дража Михаи-
ловић се враћа и из Првог светског
рата. Током 1930-тих он је доспе-
вао на насловне стране београдске
штампе, а од краја 1941. године,
када га слободни француски радио
пореди са Де Голом, почиње његов
нагли пут ка светској слави. Ова
фаза траје до 1943. године. 

Друга фаза почиње августа
1942, једним чланком у листу Ко-
мунистичке партије Шведске, еска-
лира 1943, а завршава се у јесен
1944. године, договором Черчила и
Стаљина о подели интересних
сфера у Европи.

Трећу фазу означавају Босанска
голгота, слом на Зеленгори маја
1945, прогон, хапшење, суђење и
ликвидација генерала Михаило-
вића, 17. јула 1946. године.

Филм најпре дочарава атмо-
сфере епоха, а потом се бави уло-

У поноћ, он је нагло устао, опсовао
и бацио шајкачу на под. Онда се
смирио, подигао шајкачу, пољубио
кокарду, ставио шајкачу на главу,
изашао из собе и рекао само једну
реч: ''Покрет''.

Нови ударац дошао је свега
шест дана касније: партизани су за-
робили сина и ћерку генерала Ми-
хаиловића, што су објавили у
медијима.

Још јачи ударац долази после
месец дана: партизани објављују да
су син и ћерка заправо добровољно
ступили у њихове редове, а новине
штампају њихове фотографије у
партизанским униформама.

У међувремену, у земљу улази
Црвена армија, упркос тврдњама
америчког пуковника Мекдауела,
који се налазио у Михаиловићевом
штабу.

Од друге половине септембра
1944. готово да нема фотографија
на којима је Дража Михаиловић на-
смејан. Уочавају се подочњаци,
клонула глава, раме подигнуто у

грчу. Ипак, и у трагедији он увек
командује офанзивно и користи
само реч ''победа''. У последњој
Васкршњој поруци, 6. маја 1945.
године, први пут говори о ''победи
за будућа покољења'', наводећи
пример кнеза Лазара и Косовског
мита. 

Атмосферу дочаравају и све-
доци, очевидци и особе које су по-
знавале генерала Михаиловића. У
филму говоре и др Кирк Форд, аме-
рички стручњак за Балкан у Друом
светском рату, и Грегори Фримен,
аутор књиге о спашавању оборених
америчких пилота од стране чет-
ника - ''Заборављених 500''.

Филм је веома богат архивским
филмовима из Југословенске кино-
теке, Националног архива у Ва-
шингтону и Словеначке кинотеке.
На пример, ТВ ''Национална гео-
графија'' ових дана приказује филм
о масакру Француза 1944. У селу
Орадур, наводећи да нема филм-
ских снимака тог масакра. Ипак
има, објављени су у филму ''Гене-

Филм о Дражи
У продукцији предузећа за кинематографију ‘’Погледи’’ из Крагујевца и Организације српских четника
‘’Равна Гора’’, управо је завршен документарни филм ‘’Генерал Дража Михаиловић’’, и то у две верзије: са
нарацијама на српском и на енглеском језику

‘’Погледи’’ и ОСЧ ‘’Равна Гора’’ представљају

гама Драже Михаиловића у тим
епохама. Почиње снимцима цркве
у Ивањици, у којој је Дража Ми-
хаиловић крштен,  затим снимцима
улице у којој се налазила кућа у
којој је рођен и гробовима његових
родитеља. Онда прати места на
којима је живео и радио пре рата:
Трећа мушка гимназија у Београду,
Сењак и Ада Циганлија, кућа коју
је купио у Брегалничкој 24 (постоји
и данас), итд. Филмски записи из
предратног Београда сведоче о при-
вредном замаху, изобиљу и без-
брижном животу, као и о
самопоуздању насталом ратним по-
бедама у три рата.

Априлски рат 1941. само дели-
мично руши то самопоуздање, тако
да се ствара јак покрет отпора про-
тив окупатора. У том смислу, зна-
чајнији је био преокрет политике
Западних савезника, праћен нега-
тивном кампањом против генерала
Михаиловића. Он је био оптимиста
све до 12. септембра 1944. године,
када му је ађутант донео говор
краља Петра Другог преко Радио
Лондона, са позивом њему и њего-
вој војсци да стану под команду
Тита, или ће се сматрати издајни-
цима. Том преломном дану у
филму се посвећује посебна пажња.
Генерал Михаиловић је седео непо-
мично од 20 до 24 часа. Један офи-
цир је кришом вирио кроз прозор, а
други држао кваку на вратима собе,
да на знак првог потрчи и одузме
му пиштољ ако покуша да се убије.

‘’Лична карта’’ филма
Назив оригинала: ''Генерал Дража Михаиловић''
Земља: Србија
Година: 2018/2019.
Језик: српски, енглески и словеначки
Трајање: 114 минута
Музика: Добрица Андрић
Графика: Владимир Ђорђевић
Наратор: Милош Крстовић (српски), Ђорђе Стојковић (енглески)
Анимације: Владимир Ђорђевић
Монтажа: Срећко Дивић
Камера: Владимир Момчиловић, Идеи Шандор, Срећко Дивић, Бојан

Драгићевић, Јоже Можина, Предраг Рудовић.
Историјски консултанти: Пуковник у пензији МгА Драган Крсмано-

вић, Милутин Велисављевић
Сценарио и режија: Милослав Самарџић
Продуцент: Милисав Чумић
Продукција: ''Погледи'' д.о.о. и Организација српских четника ''Равна

Гора''.

About George Stoykovich, the narrator
of the film's English version

In 2017 George Stoykovich completed a yearlong acting course at the Vic-
torian College of Arts in Melbourne, Victoria. His true love is for stage act-
ing. In late 2017, before his acting course was even completed, he started
auditioning for community theatre. His third audition was successful and he
won his first part. Rehearsals started in December and in February 2018 the
play was staged. This marked his stage acting debut. He performed in another
play in April. He then shifted his focus to screen acting and played in 15 short
films. His debut as narrator came on stage in Mozart’s “The Marriage of Fi-
garo”. This acting record was achieved alongside a fulltime day job. In addi-
tion to acting he is also pursuing a career in classical singing. He is fortunate
to be in training with one of Melbourne’s foremost vocal pedagogues. George
was delighted to end the busy year by narrating this wonderful documentary.
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Дража на Војној академији (горе, други с лева)

‘’Мај 1945. Рат у Европи је завршен. За њих осморицу почиње нови рат – за голи живот. Ипак, отпор
комунистима не престаје... ‘’ - овако почиње филм ‘’Прогнани’’, у коме сведочи осам четника. Од свих њих,
само један није прошао кроз комунистичке тамнице, јер његова група никада није откривена

Још један филм о четницима

Упродукцији предузећа за кинематографску делатност “Погледи“
д.о.о. управо је објављен документарни филм “Прогнани“, о суд-
бини четника после маја 1945, тј. после рата.

Филм чине сведочења осморице прогнаних, проткана снимцима пре-
дела на којима су се они у то време налазили, као и њиховим фотогра-
фијама. Међу снимцима се издвајају сјајни кадрови са реке Дрине, која је
после рата представљала велику препреку четницима. Наратори у филму
су сами четници, док се неопходна објашњења, између изјава четника, дају
кратким натписима. 

У филму сведоче:  поручник Ивко Јовановић, наредник Гојко Даничић,
четник Миодраг Тасић, др Душан Ђукић, син генерала Светислава Ђу-
кића, Тихомир Илић, равногорски илегалац у Београду, др  Огњан Адум,
везиста Врховне команде, послератни илегалац у Београду и Ђурица

Крстић, припадник равногорске oмладине, послератни илегалац у Бео-
граду.

Сви су прошли кроз тамнице социјалистичке Југославије, изузев Ђу-
рице Крстића. Огњан Адум се после изласка из тамнице придружио иле-
галној организацији Српска национална револуционарна омладина, у
Београду, коју комунисти никада нису открили.

Филм ће бити понуђен телевизијама са националном фреквенцијом.
Трајање: 32:25. Сниматељи: Срећко Дивић, Владимир Момчиловић,

Идеи Шандор и Предраг Рудовић. Плакати за филм су дело професора гра-
фике Николе Бербакова. Сценарио и режија: Милослав Самарџић.

Инсерт из филма можете видети на Јутјубу.
Филм можете изнајмити или купити на Вимеу.

рал Дража Михаиловић''. То је
веома важно, јер се село Орадур у
свету сматра као село у коме су
Немци поубијали највише људи у
једном дану, око 670, док су у
ствари много већи злочини били у
Србији, као и у НДХ. Али, то се и
данас не зна ван Србије.

Крај филма је ангажован - чини
га покушај расветљавања начина и

места заробљавања, места ликвида-
ције и проналажења гроба генерала
Драже Михаиловића. Може се
узети да су место заробљавања и
место ликвидације поуздано ут-
врђени, а да је гробно место ут-
врђено са вероватноћом од 51
посто. За детаљније истраживање
неопходни су форензичари.

GENERAL DRAZA MIHAILOVIC
The untold epic documentary of a WWII hero, with testimonies from

American experts, along with authentic clips and as yet unseen archival
footage in HD resolution juxtaposed with locations in the present day where
crucial events took place during WWII.

This is the first documentary that sheds new light on General Draza Mi-
hailovic, and exposes the fabricated history written by the post-war Yugoslav
regime.

A hero of the Balkan Wars and World War One, specialized in diplomacy
and intelligence, he was a professor of Strategy and Tactics at the Military
Academy in Belgrade in the 1930’s. On the eve of World War Two he was
the leading expert of guerrilla warfare in the Balkans. On April 6th, 1941, the
Nazis attacked the Kingdom of Yugoslavia which was crushed after 12 days.
Mihailovic, promoted to Army General by the Yugoslavian government in
exile in London, raised the first and largest guerrilla force in Europe. 

He was considered by Western military experts as the second greatest
guerrilla leader in world History.

Howether, the Communist party used the chaos of war to form their para-
military force, backed by Stalin, in order to seize power in Yugoslavia. In
1943, the Western allies betray Mihailovic and start to support Tito’s Yu-
goslav Communists in order to please Stalin. 

The Communists seize power in 1945, capture General Mihailovic in
March 1946, prosecute him in a stalinistic-style trial and execute him on a
still unknown location on July, 17th 1946.
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ПИШЕ: Пуковник МгА Драган
КРСМАНОВИЋ

Стогодишњица од завршетка
Великог рата показала је да
српској кинематографији не-

достају филмови са ратном темати-
ком, тачније, недостају ратни
филмови. Од чувеног „Марша на
Дрину“ ми немамо ратни филм са
тематиком Великог рата. То не
мора да нас чуди, јер је у време ко-
мунистичког режима тежиште
било на „партизанским филмо-
вима“, од којих су неки, попут
„Битке на Неретви“, урађени на
светском нивоу, уз ангажовање
знатних средстава и звучних филм-
ских имена. Њихов једини проблем
је што су приказивали измишљене,
а не стварне догађаје, и били у
функцији митологизације „народ-
ноослободилачке борбе“. У томе су
добрим делом и успели, јер су пар-
тизански филмови допринели
култу личности више него школ-
ство и репресивни апарат заједно.

У последњих пар година, у

нити су губитници, нити су сни-
мили превелики број ратних фил-
мова, и због тога оволики број
антиратних филмова не може бити
случајан.

РТС је приказао и две
серије о Великом рату.

Радња прве одиграва се у
лудници, док у другој
главни јунак, српски

наредник, накнадно прича
своју причу - из луднице

Спорна је чак и уметничка су-
штина ових филмова, јер често
представљају само слабашан поку-
шај да се сними комерцијално ис-
платив филм на тему за коју
постоји  велико интересовање јав-
ности. У недостатку тржишта и
здраве конкуренције идеја, а уз до-
минантни непотизам које влада у
филмској индустрији Србије, сни-
мање филмова је постало посао не-
колико породица или интересних
група.

Одабир тематике и подршка
снимању оваквих филмова пока-
зују да је држава, као главни спон-
зор кинематографије,
заинтересована за филмове у
којима се неће величати снага, хе-
ројство и величанствене победе
српске војске и Срба као народа,
већ да је тежиште на приказима
патње, муке и страдања и то на
такав начин да се ова патња прика-
зује као претерана, а губици нена-
докнадиви, релативизујући и
смисао саме борбе. Све ово се од-
носи и на ТВ драме и серије у
којима су приче из Великог рата
или међуратног периода смештене
у луднице („Слепи путник на броду
лудака“ одиграва се у лудници, док
у серији „Чизмаши“ главни јунак
прича своју причу из луднице).

Не можемо се отети утиску да
држава врши прикривену „пацифи-
кацију“ народа, убеђујући га путем
филмског платна да је борба немо-
гућа, а жртве огромне, и да је било
боље да смо поклекли него што

Боље ништа, него ишта
Пратећи како нам промиче стогодишњица догађаја из Великог рата, помислио сам да је боље да видимо
било какав филм о том рату него да он прође незабележен на „филмском платну“. Суочен са резултатима,
морам признати себи да сам погрешио

Велики рат на филму

Србији је снимљено неколико фил-
мова о рату и филмова о човеку у
ратном окружењу, везаних за пе-
риод Великог рата. И летимичан
поглед на ове филмове показује да
се у њима не врши реконструкција
значајних битака, већ да се они
баве „причама о човеку у ратном
амбијенту“. Официри се приказују
као неморални („Беса“), неуравно-
тежени („Свети Геогрије убија Аж-
даху“), окрутни и неспособни
(„Заспанка за војнике“) или као
сломљени и депресивни („Краљ
Петар Први“). 

Нигде да на филмском платну
препознамо ону несаломиву енер-
гију и веру која је српску војску до-
вела до блиставе победе у Великом
рату. У суштини, сви ови филмови
су „антиратни“. Није спорно да и
такви филмови треба да постоје,
али су они резервисани или за
ратне губитнике (треба да их сни-
мају Немци, да би релативизовали
свој пораз) или треба да буду от-
клон од превеликог броја ратних
филмова који могу да засене патње
„обичног“ човека у рату. Срби

Моћ филма
Творац је човеку подарио моћ да путем чула прима информације о

садржајима из окружења, од којих је оно најзначајније чуло вида, преко
кога човек прима 80% информација. Можда је баш то разлог велике по-
пуларности видео уметности, која се најпре преко сликарства и
вајарства, онда филма, након тога телевизије, и најзад преко мултиме-
дијалних видео садржаја, дубоко укључила у живот скоро целокупне
светске популације. Комбиновано са визуелним медијима, визуелна
уметност је постала основни вид прикупљања података о свету око нас
и битан елемент који утиче на формирање друштвених и вредносних
ставова. Од онога што гледамо и начина на који су нам ти садржаји
представљени, у многоме зависи и то да ли ћемо се о некој појави или
личности определити позитивно или негативно.

Тоталитарни режими су веома брзо схватили моћ визуелног и при-
грабили најпре филм а након тога и друге видео садржаје као средство
властите пропаганде.

Ратни филм (у најширем смислу ове дефиниције) је саставни део овог
естетског, едукативног, али и политичког поља, на коме се вредносно
дефинишу односи према зараћеним странама, деструкцији, искушењима
којима је човек изложен у рату, моралу, солидарности и на крају правди
или неправди.

За разлику од документарног филма, који је такође подложан мани-
пулацији али мора да  сачува бар „обланду“ објективности, уметнички
филм то не мора да чини. „Уметничка слобода“ га ослобађа сваке по-
требе за објективношћу и реалношћу, тако да он нема никаквих оквира
који га условљавају, осим саме замисли његових аутора и њихових унут-
рашњих мотива и морала. 

Ако неко учи историју само на основу овог филма,  може закључити да
су Срби изгубили Церску битку
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67. КОНГРЕС 
ОСЧ „РАВНА ГОРА“

Биће одржан у суботу 18. маја 2019, у просторијама ЦШО Свети Сава
у Мерилвилу, Индијана. Више детаља у следећем броју.

67th CONGRESS OF 
THE OSC “RAVNA GORA”

Will be held on Saturday, May 18th, 2019, at Saint Sava in Merrillville,
Indiana. More details to come in the next edition.

ПРИЛОЗИ ЗА „СРПСКЕ НОВИНЕ“ /
DONATIONS FOR THE “SERBIAN

NEWSPAPER”

Dr. Ivan Aksentijevich $100 USD
Nevenka and Aleksandar Damjanovich - Christmas donation            $100 USD
Perrie Klaja – In loving memory of father Joća Stanisavljević $100 USD
Тома и Софиа Поповић $100 USD
Раша Косанић $100 CAD
Владо Бјелопетровић - Божићни прилог $50 USD
Петар и Мира Самарџија - Божићни прилог      $50 USD
Небојша Ашанин - Божићни прилог                                               $40 USD
Милован Остојић $25 USD
Радош Дабижљевић - Божићни прилог                                            $25 USD
Радојка Огњеновић 20 GBP
Мирослава Стојисављевић 20 GBP

ЗА ЧЛАНАРИНУ И НОВИНЕ / RENEWED MEMBERSHIP AND
NEWSPAPER SUBSCRIPTION
Владо Бjелопетровић $50 USD

смо победили. Наравно, држава и
њени органи који врше подршку
пројектима на пољу кинематогра-
фије не раде то због тога што верују
да је Србија заиста требало да се
преда Аустроугарској, већ овакав
приступ заузимају имајући у виду
савремени тренутак у Србији.
Спремајући издају и капитулацију,
„Велики вођа“ мора згадити
Србима све, а посебно њихово по-
верење у властите снаге и сећање
на величанствене победе. Због тога
цео век након величанствене по-
беде ми немамо филм уз који ће се
окупити сви Срби и који ће младој
генерацији, навикнутој на видео ис-
торију, испричати причу о њихо-
вим славним прецима. 

Одабир тематике и
подршка снимању оваквих

филмова показују да је
држава, као главни

спонзор кинематографије,
заинтересована за филмове
у којима се неће величати

снага, херојство и
величанствене победе

српске војске и Срба као
народа, већ да је тежиште
на приказима патње, муке
и страдања и то на такав

начин да се ова патња
приказује као претерана, а

губици ненадокнадиви,
релативизујући и смисао

саме борбе
Много је лакше у Културно-ин-

формативном центру Србије у Па-
ризу у излог ставити „скулптуру“ у
којој Мики наскаче на Пају Патка,
него тамо организовати филмску
пројекцију ратног филма који слави
братство по оружју два народа и

тако Французима приказати део
заједничке историје. А после ћемо
се дурити и љутити због тога што
Французи не знају оно што и сами
кријемо од своје деце.

Пратећи како нам промиче сто-
годишњица догађаја из Великог
рата, помислио сам да је боље да
видимо било какав филм о том рату
него да он прође незабележен на
„филмском платну“. Суочен са ре-
зултатима, морам признати себи да
сам погрешио. Кинематографија и
телевизијска продукција Републике
Србије успела је да укаља све ве-
лике теме које су стајале пред њом. 

Од потпуног фијаска серије
„Равна гора“, који је истрошио
једну величанствену тему на ис-
подпросечну серију без визије и
садржаја, преко импровизације

зване „Немањићи“, дошли смо до
филмова који су на потпуно непри-
кладан начин приказали најсјајније
победе српске војске у њеној исто-
рији. Боље би било да су овако ве-
лике теме остављене за нека будућа
времена, када се стекну услови, да
оне буду обрађене на достојан и
квалитетан начин. БОЉЕ НИШТА
НЕГО ИШТА.

Показало се да је пре снимања
потребно извршити правилно вред-
новање догађаја у нашој историји,
па тек онда снимати серије и фил-
мове о њима. Они који се нису
појавили на месту пробоја Солун-
ског фронта 15. септембра 2018. го-
дине, већ су изабрали да буду на
паради свог поноса, нису ни кадри
да схвате значај дела наших пре-
дака. 

Тако, док српска историогра-
фија говори о томе како је млади
Краљ Петар Други побегао из
земље са златом и оставио народ
„на цедилу“, нека погледају но-
рвешки филм „The King's Choice“
из 2016. године, који говори о томе
како је норвешки краљ избегао не-
мачко заробљеништво и домогао се
Велике Британије. 

Или можда дански филм „April
9th“ из 2015. године, који говори о
краткотрајном отпору данске војске
немачкој агресији. Озбиљне државе
то тако раде, а ми смо, чекајући да
наша држава постане озбиљна, при-
сиљени да гледамо исподпросечне
филмове о временима у којима смо
као народ и појединци били изу-
зетни.

Сцена из филма ‘’Беса’’ - још једна прича о добром Албанцу (на слици у другом плану) и лошем Србину (на
слици у првом плану). Филм није сниман у Тирани, већ у Београду
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Корени српске пропасти
Овако је требало да се зове роман Добрице Ћосића из 1954. године, али је назив скраћен на ‘’Корени’’.
Ћосић је ту објашњавао како је српска парламентарна демократија водила народ у пропаст. И народ би
сасвим пропао, да се нису појавили Тито и комунисти да га спасу. Уместо да се та пропаганда најзад
раскринка, она се екранизује и приказује као истина!

Ново фалсификовање српске историје на државној телевизији

првенац Добрице Ћосића ‘’Далеко
је сунце’’. То није било довољно за
архитекте нових душа. Било је по-
требно мењати српску историју у
читавом њеном току. Морао се
створити, по узору на совјетски
модел, српски Шолохов. За ту
улогу одабран је, или се наметнуо,
Добрица Ћосић.

Много је сведочења како су
Добрици Ћосићу извесни писци до-
писивали или скраћивали књиге, да
би, уопште, добиле неку литерарну
вредност. Вероватно ћемо у будућ-
ности сазнати да су му и теме би-
рали. Добрица Ћосић је, без обзира
да ли је то учинио сам или уз помоћ
„сарадника“, корен свих српских
недаћа у 20. веку потражио у по-
следњој деценији 19. века. У по-
трази за личношћу и пределом који
означавају синоним за политику
„велико-српске хегемоније српске
монархије и буржоазије“, Ћосић се
одлучио за Драгачево.    

Писцима је, иначе, најтеже да
одаберу имена својих јунака и гео-
графских појмова, ако су они из-
маштани. Ћосићу је, напротив, то
изгледа било најлакше. Прво је од
појмова Пухово, Горачићи и Дра-
гачево, створио један јединствен
географски мизансцен и назвао га
Прерово. Очигледно је шта је хтео
да покаже овим именом. Место где
се одиграва радња је Србија, пре
рова, пре ратова када је и изнедрен
„велико-српски хегемонизам“. Овај
појам је директно повезан и са рад-
ним насловом књиге који је гласио
‘’Корени народне пропасти’’, да би
касније цензори ово скратили, јер
би могло двојако да се тумачи. Тако
су настали Прерово и Корени.

За име главног јунака, а где му
је узор био Ранко Тајсић, Ћосић
одабира презиме његовог колеге-
Катић. За име се одлучио тако што

ПИШЕ: Ана ФИЛИПОВИЋ

Недавно је на националној
српској телевизији прика-
зана драмска серија Корени,

урађена по узору на истоимени
роман Добрице Ћосића, који је
објављен први пут почетком 1955.
године. То је био повод да се поза-
бавимо садржајем овог дела у обе
уметничке форме. 

Добрица Ћосић је у књижевност
ушао директно из комесарског ши-
њела, кога се, иначе, није наносио
за време рата, али се, међу првима,
у њега затегао одмах после за-
вршетка рата. У свет књижевности
је упливао под директним патрона-
том тада моћног Милована Ђиласа.
Главни „чистачи“ предратне српске
„буржоаске“ културе и архитекте
новог духа српске књижевности
били су: Марко Ристић (унук на-
месника Јована Ристића), Радован
Зоговић, Велибор Глигорић, Ели
Финци и Оскар Давичо. У више
текстова у Политици и другим ча-
сописима они су јавно објавили
програм нове књижевности, у коме
више није било места за предратне
величине српске писане речи.
Терен је добрим делом већ био
очишћен: Јован Дучић је умро за
време рата, Драгиша Васић био
убијен у Јасеновцу, Растко Петро-
вић, Станислав Краков, Милош
Црњански и Слободан Јовановић су
били у егзилу, а комунисти су већ
убили Глигорија Божовића и Нику
Бартуловића. Остала су само још
двојица великана српске књижевне
речи у Београду: Иво Андрић и
Станислав Винавер, а и они су били
под контролом свеприсутне Удбе.
Одмах после рата низале су се
књиге о романтичној борби парти-
зана за слободу. Једно од тих
„уметничких дела“ био је и роман-

је изабрао име оног првог досеље-
ника у Пухово и прво настаде
Јаћим Катић. Цензори су касније
избацили Ј, па Ћосић доби родона-
челника српске пропасти-Аћима
Катића. Затим креће кривотворење
српске историје:

Измишљени  Аћим Катић тражи
од синова да се њихова деца прези-
вају Аћимовић по њему као родо-
начелнику фамилије; у сукобу је са
манастиром око воденице, јер га
интересује само богаћење, али не и
Бог. У 18-ом веку сељаци су били у
сталном сукобу са јелинским вла-
дикама, који су уз помоћ осман-
лијске власти, преко манастира
владали српским селом и гулили
кожу српском сељаку. Ћосић на-
мерно прескаче век и по, и не по-
миње грчке владике, да би  Аћима
показао аморалним и антидухов-
ним човеком. Затим приказује Аћи-
мову мајку као грешницу која је
згрешила са неким Луком Дошља-
ком, иако је то историјском Ранку
Тајсићу, у ствари, била прабаба или
чак чукунбаба. Ако је, уопште, и
згрешила. Аћим Катић шамара
председника општине, измишље-
ног Чађеновића, јер је и тај добио
презиме због чађавих образа од ша-
марања које су Аћим и његов отац
од давнина делили Чађеновићима,
па је овом човеку и смрт од жан-
дарма и војске дража од Аћимових
понижења. 

Пословични проблем
српске филмске

продукције је да приказују
сваки крај Србије у свим

епохама пре
„титоистичког раја“,

много сиромашнијим него
што је он тада био

Главна радња романа, на коју је
Ћосић потрошио две трећине про-
стора, везана је за однос Симке и
Ђорђа и њихов проблем недостатка
потомства. Невероватан је безоб-
разлук у избору историјских тема
које су комунисти фалсификовали.
Гађали су баш неспорне чињенице
и стављали њихову вредност у соп-
ствену супротност. Почетак по-
следње деценије 19-ог века је
познат по највећем наталитету у
српској модерној историји, а Ћо-
сићу је тема неплодности цент-
рална тема књиге која се дешава у
том историјском периоду. У бесо-
мучним, даноноћним свађама,
пијанствима и Ђорђевим курвалу-
цима, креће се највећи део радње
овог романа. Радња је крајње ис-
форсирана, претерана и извеш-
тачена. Изведена је да би се
послала потпуно прозаична порука,
у очигледном совјетском уметнич-
ком маниру, и да би се природа
Аћима Катића и његова политика
приказала као покварена, љигава,
корупционашка и злочиначка. По-
ента је, по Ћосићу, да све што је
Аћим Катић стварао на тај начин
води и у породичну и у политичку

јаловост. Та политика, учи нас
Ћосић, још преживљава само за-
хваљујући Толи Дачићу који је
гоља, пролетер-беземљаш и бес-
посличар. Ту се манир партизан-
штине гура до краја. Тола Дачић је
једини различити лик у роману. Он
је способан, све уме да уради, има
шест синова... Способан је и да на-
прави, и да уради, и да прехрани, и
да украде, и да потекне, и да
утукне, и да умукне... Тола Дачић
је најпозитивнији лик целокупне
Ћосићеве литературе, и човек који
је у последњем моменту продужио
лозу Катића.  У суштини, он је оно
како је Добрица Ћосић у то време
доживљавао самога себе. Српска
књижевност имала је самозаљуб-
љивих типова, али нарцисоидност
и амбиција Добрице Ћосића остала
је, за сва времена, непревазиђена.
Оваквим грандиозним измишљоти-
нама, да само беземљаши праве
мушку децу, треба се супротста-
вити само једним историјским при-
мером: Ранисав Јањић (1864),
сељак и домаћин из Горачића, у
Први светски рат кренуо је, раме уз
раме, са својих седам синова: Ми-
хаилом, Радомиром, Спасојем, Све-
тиславом, Љубисавом, Драгићем и
Радичом. Рат нису преживели Ра-
нисав и његова два сина: Светислав
и Драгић. 

Добрица Ћосић и његови савет-
ници и цензори, желели су да нађу
стајну тачку којом ће обележити
место почетка, корен из ког је
никло криво дрво које би се осу-
шило, да није дошла револуција и
титоизам. То место у историји су
нашли у оном историјском тре-
нутку када се Краљевина Србија
ослобађала од октроисане узурпа-
ције државних надлежности, коју је
оличавао и неумољиво понављао
краљ Милан и његова напредњачка
клика, стално наслоњени на ме-
шање свеприсутне Аустро-Угарске
у унутрашње ствари Краљевине
Србије. Тај тренутак налазе у дога-
ђајима у историји познатим као Го-
рачићка буна, откада почиње да
буде неспорно питање локалне са-
моуправе и када почиње узлет
српског парламентаризма, који ће
кулминирати деценију касније и
настати оно што су историчари
звали „златно доба српске демокра-
тије“. Циљ Корена је да разбију
сваку српску жељу за самоуправом
и парламентаризмом, јер су оне
основ и прави корен модерне
српске државности. Порука је да ће
о томе бринути једна партија, са-
мопроглашена авангарда радничке
класе, која ће направити друштво
слично рају, само ако се српски се-
љаци отресу илузија да сами праве
државу, и да  духовно и физички,
напусте село и преселе се у рад-
ничку класу, којој ће та иста аван-
гарда омогућити прави рај на
земљи. Добрица Ћосић је гађао
управо ту мету. У доброј мери је и
погодио, али не захваљујући свом
списатељском таленту, него дуго-
вечности тог наратива у српској

Званични плакат за серију: 
Комунисти виде српску историју као хорор филм
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државној политици. 

Српска кинематографија, у по-
следњих неколико година, налази
се под апсолутном контролом
Филмског центра Србије. Ова уста-
нова садржи низ елемената парадр-
жавне форме. Контролише сву
филмску и ТВ индустрију, која има
„национални значај“. У самом јез-
гру те институције налазе се само-
прокламоване величине српске
културе, који своју моћ црпе из
блискости са самим врхом државне
власти. У свом раду они прате и
подржавају, пре свега, онај поли-
тички правац који баштини држава,
а промовишу друге културне ин-
ституције и национални медији,
док је све друго, па и уметнички
садржај, у сенци првобитног нара-
тива. 

Зато су резултати таквих про-
дукција исподпросечни. 

Наизглед независне продукције
су директно зависне од благонак-
лоности ФЦС, јер се било какве
слободе у финансирању уметнич-
ког дела налазе у сфери ефемерног.
Зато последњих година добијамо
дела која су или наручена или иду
на руку савременом политичком
правцу, који уобличава једна пар-
тија, прецизније један човек, или
још прецизније, они који га држе
под контролом. Октроисани и конт-
ролисани уметнички концепт пра-
ћен је бесомучном пропагандом
свих мас-медија са националним
фреквенцијама, па и оних који су и
на неки други начин под контролом
државне политике. Продуценти, не-
зависни или не, принуђени су да у
овој поставци ствари прилагођавају
своје интересовање и своје умет-
ничке концепте. 

Тако се и глумац и продуцент
Горан Шушњик у свом продук-
цијском подухвату одлучио да је
моменат за ново преиспитивање ро-
мана Корени у другачијем типу ме-
дија. Прво треба похвалити добре
ствари у овом драмском подухвату.
Женски део глумачке екипе био је
неупоредиво слабији од мушког.
Треба ипак, похвалити Слободу
Мићаловић, али само у кулмина-
цији њене улоге Симке, када је
ушла у фазу да зарони, да се сасвим
поистовети са њеним ликом, а то је,
пре свега, било у сцени када после
силних Ђорђевих малтретирања
тражи од њега да је убије. Дара
Џокић је, такође, само у неким мо-
ментима погађала сву сложеност
лика Милунке. 

У мушком делу кастинга видели
смо и низ добрих епизода: одлични
Диклић као суздржани либерал
Тошић, као и ванредни Небојша
Дугалић као досад невиђени и
најбољи Никола Пашић на ТВ ек-
ранима. Посебно треба похвалити
труд Игора Ђорђевића, који је на
плећима носио целу серију, и мак-
симално бранио лик Ђорђа Катића.
Пре свега, ипак, треба нагласити
невероватни глумачки таленат
Жарка Лаушевића, који је успео да
од Аћима Катића, који је код Ћо-
сића изразито негативни користо-
љубац и властољубац, створи
позитивног конзервативца који
брани своју кућу и политичку ауру.
Готово је невероватно да је један
глумац могао да оствари овако ком-
пликован задатак. Поред глумаца
треба рећи да је погођена боја
филма, дух епохе, како у камери
тако и у режији. Костимографија је
урађена готово беспрекорно, пого-
тово у сценама у Скупштини. Оно
што посебно треба нагласити и што

је прворазредна вредност ове ТВ
серије је музика, коју потписује
композиторка Ирина Дечермић.
Она је успела да не препише му-
зичку матрицу епохе, него да на ос-
нову историјских мотива, а
користећи и друге музичке жан-
рове, створи аутентични музички
израз који кореспондира не само са
епохом, него пре свега са оним што
смо гледали на екрану. 

Оно што је најслабије у овој се-
рији су сценарио и режија. Редитељ
Иван Живковић јесте погодио боју
филма, али ту се изгледа код свих
савремених редитеља у Србији који
се баве епохом и завршава њихова
амбиција. Пословични проблем
српске филмске продукције је да
приказују сваки крај Србије у свим
епохама пре „титоистичког раја“,
много сиромашнијим него што је
он тада био. Исту грешку прави и
Живковић, а  поготову у приказима
екстеријера. Поред овога треба на-
гласити да је превише статично ре-
жирао две најбоље сцене у серији:
Бадње вече, када Вукашин са-
општава Аћиму и Ђорђу да ће се
оженити, и где Лаушевић, Ђорђ-
евић и Радован Вујовић просто
блистају, јер им то омогућује овај
одлични дијалог; и другу када
Аћим Катић (опет блиста Лауше-
вић) држи говор војсци зашто треба
бранити општинску управу. У обе
ове сцене глумци су за три копља
превазишли режију, што је апсо-
лутно недопустиво. Али, пре свега
овога, ниједном редитељу није доз-
вољено, ни са моралне ни са про-
фесионалне тачке гледишта, да не
буде упућен у контекст онога што
режира. 

Комунистички идеолошки
концепт и актуелни

еурофанатични идеолошки
концепт спојени су у

српском случају у једној
тачки, а она  се зове

титоизам. Главна одлика
титоизма било је враћање
политике Аустро-Угарске
као доминантног наратива

у којој ће се развијати
српска национална и

државна идеја. У Брозово
време та политика је

црпела снагу из
привилегованог положаја
Хрвата у оквиру СФРЈ, а у
данашње време се темељ

те политичке моћи налази
у ослањању на Берлин
Да је читао нешто о добу када се

одиграва радња ТВ серије, знао би
да су сељаци из Народне радикалне
странке традиционално сви били
обријани, а да су браде носили само
радикали-интелектуалци, по узору
на руске социјалисте. Сличних ре-
дитељских пропуста било је
сијасет. 

Проблем читања види се чак и
код сценаристе Ђорђа Милосавље-
вића, професора ФДУ. Он, наиме,
не зна да радикали, а поготову
Аћим Катић, нису никакви конзер-
вативци, како их он представља. По
томе се види да он уопште не ра-
зуме шта се тада догодило. Из
најгорих делова романа, а то је Ћо-
сићево малтретирање и себе и чи-
талаца проблемом Ђорђа и Симке,
Милосављевић није успео да се
извуче својим усиљеним дијало-

зима. Најбољи делови сценарија су
преписани из романа, а то су ори-
гинални дијалози, као што су поме-
нуте сцене Бадње вечери и беседе
Аћимове у Горачићима. Све
дијалоге у делима Добрице Ћосића
заправо је написао његов друг и по-
знати београдски драматург Бори-
слав Михаиловић Михиз. Зато
сцене дијалога у роману одударају
квалитетом од других делова
књиге. То се пренело и на сцена-
рио, јер је Милосављевић остао на
нивоу Ћосића. 

ТВ серија Корени појавила се на
културној сцени управо у времену
када унутрашња радња овог романа
кореспондира са савременом поли-
тичком сценом у Србији. Управо то
се догодило својевремено са рома-
ном. Наратив је померен само у
оном смислу у коме се мења и по-
литички мизансцен. Код Ћосића су
сељачке радикалске масе биле не-
писмене, неодговорне и необразо-
ване. Налазиле су се под контролом
једног манипуланта и шићарџије,
који ће бити и сам изманипулисан
од манипулатора који се налази
изнад њега (ово се поентира сценом
у којој Пашић прима Вукашина Ка-
тића у радикалну странку, тиме се
одричући политичког наслеђа
Аћима Катића). Ћосићева порука је
јасна: сељаке су изманипулисале
вође радикала за западни интерес,
јер су вође под контролом странаца
зато што су тамо и студирали.
Обашка што Ћосић не зна да
ниједан вођа радикала из тог пе-
риода није студирао у Западној Ев-
ропи, него у немачком говорном
подручју, или у Русији. Код Мило-
сављевића имамо другу врсту ма-
нипулације. Наиме, сељаци и
радикали су и даље неписмени, али
су под манипулацијом једног кон-
зервативног сељачког ћифтије и
газде, „контраверзног бизнисмена“,
и политичара кога је време прега-
зило. Иако су се перспективе Ми-
лосављевића и Ћосића промениле,
њихове манипулације су остале
исте и са истим исходом. Другом
речју, два манипулативна умет-
ничка дела са истим насловом, Ћо-

сићев роман и Милосављевићева
драмска серија, прекрајају праву
историју да би је прилагодили ак-
туелном идеолошком концепту. 

Комунистички идеолошки кон-
цепт и актуелни еурофанатични
идеолошки концепт спојени су у
српском случају у једној тачки, а
она  се зове титоизам. Главна од-
лика титоизма било је враћање по-
литике Аустро-Угарске као
доминантног наратива у којој ће се
развијати српска национална и
државна идеја. У Брозово време та
политика је црпела снагу из приви-
легованог положаја Хрвата у ок-
виру СФРЈ, а у данашње време се
темељ те политичке моћи налази у
ослањању на Берлин. Због тога није
чудно што су на Ранка Тајсића на
исти начин гледали и краљ Милан
и Добрица Ћосић и Ђорђе Мило-
сављевић. 

Циљ је да се по сваку цену
спречи српска самоуправа и сло-
бодна српска скупштина, јер је то,
само по себи, брана прогерманском
утицају на српску политику. Пара-
дигматично је што се у исто време
када се серија емитовала, вероватно
случајно, у савременом свету дога-
ђао изборни процес управо на ло-
калним изборима 2018. године у
Драгачеву. Тачно 125 година после
Горачићког масакра, Драгачево је
доживело много горе и теже непра-
вилности, неслободније изборе и
опструкцију појма локалне само-
управе, коју је учинила централна
власт из Београда. У томе су опет
имали помоћ локалних напред-
њака. То само говори ко је њима
главни непријатељ у тако дугом
временском процесу, али говори и
нама, који се још увек сматрамо
слободоумним Србима, одакле нам
стиже најопаснија и најубојитија
политика по опстанак српског на-
рода. 

Роман и тв серија Корени на-
прављени су да би исекли корене
српске самоуправе и парламента-
ризма. Битка против ових интелек-
туалних жилогриза убудуће ће
представљати меру да ли желимо
да српски народ опстане.                                                                                                     

Серијом доминирају тамне боје, нарочито у сеоској средини, да би се
показало каква је наводно била Србија пре доласка комуниста
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Фотографија под сенком петокраке
Сарадник ‘’Српских новина’’ открио је истину о једној од најпознатијих фотографија из Другог светског
рата са територије Србије. Ова фотографија је у социјалистичкој Југославији прештампавана у готово
свакој књизи у којој су се помињали четници, а комунисти је и данас користе на интернету

Историја

На тој фотографији налазила су
се четири четника како стоје изнад
једног човека, док један од четника
држи војни бајонет прислоњен на
врат тог човека. Фотографија је
требало да послужи као доказ леги-
тимности деловања Озне против
„зликоваца“. Народ, који је већину
људи са те фотографије познавао,
разумео је публиковање ове фото-
графије као оправдање за необјаш-
њиво штектање митраљеских
рафала касно ноћу и упадања у
поједине куће, за хапшења, бати-
нања и пљачкања имовине. Нико
тада није ништа знао о судбини
лица са фотографије, а за неке од
њих се није знало ни много касније.
У то време о судбини тих четника
ништа није знала ни Озна. 

На фотографији се налазе (с
лева на десно) четници:  Момчило
Бујошевић, Радиша Шарчевић
(држи бајонет), Цветко Гвоздено-
вић и Витомир Усиљанин, а
„жртва“ је био Срећко Мутавџић. 

Први с лева је Момчило Бујоше-
вић, из Белог Камена из Драгачева.
Пре рата био је подофицир и при-
падник једног четничког батаљона
војске ВКЈ. Није ни чудо што је био
један од првих четника у Дра-
гачеву, још у мају 1941. године.
Његова послератна судбина је не-
позната, а зна се само да се повукао
за Босну са главнином четничких
снага у јесен 1944. године. 

Народ, који је већину људи
са те фотографије

познавао, разумео је
публиковање ове
фотографије као

оправдање за необјашњиво
штектање митраљеских

рафала касно ноћу и
упадања у поједине куће,
за хапшења, батинања и

пљачкања имовине
Радиша Шарчевић звани Шарац,

из Лисе, такође срез драгачевски,
рођен је 18. новембра 1917. године
у Лиси, од оца Живојина. Служио
је у граничним трупама ВКЈ на
Проклетијама. Према изјави подна-
редника ЈВуО Милоја Ћурчића, Ра-
диша Шарац је 1941. године прво
приступио партизанима из Ива-
њице. У време Совјетске Ужичке
републике, у партизанима је имао
чин водника. То је зато што је међу
партизанима био значајан број ма-
лолетника, а и жена, тако да је неко
ко је већ служио војни кадар, а по-
готову у тако специфичном роду
војске, одмах добијао неки чин у
партизанима. Радиша Шарац је на-
пустио партизане после битке чет-
ника и партизана, 2. новембра 1941.
године у Ивањици. Тада је уследио
драматични прелаз у четнике, а Ра-
диша је после био у Летећој бри-
гади Јаворског корпуса, а касније и
у Другој драгачевској бригади, где
је био и члан Преког Војног суда.
Са тог места спасио је, рецимо,
стрељања неког Милорада Ракоњца
из Лисе, свог комшију, који је био

ПИШЕ: Младомир ЋУРЧИЋ

Фото-апарат и камера, од
како су измишљени, донели
су много добробити и радо-

сти човечанству. Супротни ефекти
су такође били велики. Злоупотреба
фотографије у политичке сврхе је
тема којом су се бавиле генерације
слободоумних истраживача, али,
пре свега, разне обавештајне и
контра-обавештајне службе.
Најзначајнија сврха злоупотребе
фотографије је пропаганда. То је
нарочито изражено у првој поло-
вини 20-ог века, када је фотогра-
фија имала доминантну
распрострањеност у односу на
друге медије слика, који ће у другој
половини века надвладати. Управо
је то период када су, а у Европи на-
рочито, кулминирале супротности
разних политичких идеја рођених у
19-ом веку. Носиоци тих политич-
ких идеја остали су најпознатији
злоупотребљивачи фотографије у
20-ом веку. Мада,  ретки су они
који су на то остали имуни. Зло-
употреба фотографије се чинила на
два основна начина: преправком
оригиналне фотографије и лажним
тумачењем оригиналне фотогра-
фије. 

Ово је прича о злоупотреби фо-
тографије коју су чинили титоисти,
од када су дошли на власт па до да-
нашњег дана. На случају једне фо-
тографије, као репрезентативном
примеру, видећемо како су титои-
сти злоупотребљавали фотографију
у пропаганди против свог најоз-
биљнијег и најупорнијег против-
ника-четника Драже Михаиловића
и њихових потомака. У овом слу-
чају, ради се о лажном тумачењу
садржаја оригиналне фотографије. 

Брозова војска ушла је у Ива-
њицу у новембру 1944. године и
одмах почела са успостављањем
комунистичке власти. Апсолутна
моћ, као и у целом српству, дата је
свемоћној Озни. Кренуло је чиш-
ћење нове државе од „слуга окупа-
тора“ и „непријатеља данашњице“.
Упадање у куће, отимање имовине,
ноћно стрељање на разним лока-
цијама, биле су уобичајена појава
првих месеци по „ослобођењу“. Уз
то су ишле и даноноћне седнице ко-
митета, „уметничке“ представе о
совјетској револуцији и злоупо-
треба деце у политичке сврхе. Ти-
тоистима је од пресудне важности
било потребно, а по узору на бољ-
шевике у СССР, да се пред српским
народом легитимизују тако што ће
супротну страну представити као
опасну и злочиначку секту. Ово је
класичан пример замена теза. 

Врло рано, већ крајем 1944. го-
дине, у центру Ивањице, на вра-
тима старог биоскопа, појавила се
једна фотографија испод које је
писао следећи текст:

ЕВО ШТА СУ РАДИЛИ НА-
РОДНИ НЕПРИЈАТЕЉИ И
СЛУГЕ ОКУПАТОРА - БРАДАТЕ
СПОДОБЕ У СЛУЖБИ НАРОД-
НОГ ИЗДАЈНИКА ДРАЖЕ МИ-
ХАИЛОВИЋА.

оптужен за крађу. Шарчевић је уна-
пређен у чин каплара 6. јула 1943.
године, а по неким изворима стоји
да је још једном унапређен, у чин
поднаредника. Радиша Шарчевић
погинуо је тек у новембру 1947. го-
дине, у засеоку Чикиризи у селу
Рти, срезу драгачевском, заједно са
групом четника коју је предводио
мајор Брана Петровић, некадашњи
командант Јаворског и Делиград-
ског корпуса ЈВуО. 

Трећи четник на фотографији је
Цветко (Обрад) Гвозденовић, рођен
у селу Дубрава, општина приличка,
срез моравички, 1913. године.
Цветко је био предратни судија и
резервни поручник. Готово цео рат
био је на дужности команданта
среза моравичког. Он је, без сумње,
најважнија личност на овој фото-
графији и један је од најзначајнијих
историјских личности Ивањице и
околине у време Другог светског
рата. Повукао се са главнином чет-
ника за Босну у октобру 1944. го-
дине и повео Моравичку бригаду.
Познато је да је прешао целу Бо-
санску голготу. Крај његовог жи-
вота је непознат, али се може са
сигурношћу рећи да је убијен од ко-
мунистичке руке у мају 1945. го-
дине. 

Цивилно лице на фотографији је
Витомир (Милутин) Усиљанин,
звани Калајџија, рођен 1910. године
у селу Рудно, подно Голије, у срезу
студеничком. По образовању је био
ковач, а пре рата је радио у Војно-

техничком заводу у Чачку, као ват-
рогасац.  Прво је пришао партиза-
нима, у рану јесен 1941. године, да
би их брзо напустио и прешао у
четнике. Био је у штабу поручника
Мијушка Ристовића, који је био
„десна рука“ четничког команданта
у Чачку капетана Богдана Марјано-
вића. Усиљанин је рањен у борби
против партизана у Чачку, 7. но-
вембра 1941. године, и повукао се
на Јелицу, а затим на Чемерно, где
се ставио под команду Бране Пет-
ровића. По формирању Јаворског
корпуса, основана је и Моравичка
бригада, чији је први командант
био поручник Урош Катанић, који
је на том месту остао до погибије у
јесен 1944. године. Усиљанин до-
лази под његову команду, а нешто
касније Катанић га шаље у свој
Први батаљон, који је покривао се-
верни део моравичког среза, одно-
сно општине: приличку,
брезовачку и шумљанску. Ту је
убрзо постао шеф црне тројке у ба-
таљону, а обављао је и друге спе-
цифичне дужности у Моравичкој
бригади. 

Црне тројке биле су задужене за
хватање, испитивање и евентуално
елиминисање агената и не-
пријатеља који су роварили,
шпијунирали или убијали припад-
нике ЈВуО. Црне тројке су радиле
по наредби команданта бригаде.
Били су задужени и за опсервацију
лица која су стављена под слово
„З“. Шта је значило слово „З“ и која

На фотографији се налазе (с лева на десно) четници:  Момчило
Бујошевић, Радиша Шарчевић (држи бајонет), Цветко Гвозденовић и

Витомир Усиљанин, а „жртва“ је био Срећко Мутавџић

This photograph was a result of a joke being played on a drunk man, being
accused of German collaboration by four Chetniks.  The "victim", Srećko

Mutavzđić died in 1975.  Regardless, this photo was used in Tito's numerous
propaganda publications against the Chetniks.
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лица је оно обележавало?

Министар војни и начелник ђе-
нералштаба Војске Краљевине
Југославије, ђенерал Драгољуб Ми-
хаиловић је у допису, од 21. априла
1942. године, депешом број 142,
коју је послао са Голије, замолио
владу Краљевине Југославије да се
одређена лица ставе под слово „З“,
због верне службе немачком и дру-
гим окупаторима. Нешто касније,
исте године, председник југосло-
венске владе у Лондону Слободан
Јовановић питао је Михаиловића
шта значи слово „З“. Дража је у де-
пеши од 27. јула написао: „Слово
„З“ је знак за издајнике, чији рад и
кретање треба да прате тројке, и да
им страхом онемогуће издајнички
рад“. Слово „З“ је значило ЗАПЛА-
ШИТИ. Тада је и доставио списак
на коме су се налазила имена 75
лица, која су прочитана у еми-
сијама Радио-Лондона. Касније, у
септембру исте године, Дража је
доставио још један списак на коме
су се налазила имена 25 лица која
се стављају под слово „З“. Од
укупно 100 лица која су стављена
под слово „З“, није било ни једног
лица које је припадало партизан-
ском покрету. Сва лица су били
припадници полицијског, право-
судног и државног апарата тзв.
„Недићеве“ Србије. Само неколико
лица са овог списка су четници
ликвидирали током рата, јер су на-
ставили своје слугерањство окупа-
тору, што је имало погубне
последице  за неке припаднике
ЈВуО или цивиле. Већина лица са
списка су се заплашила од ове про-
зивке и замрзли своје деловање, а
одређени број је пришао четни-
цима, где су неки од њих и поги-
нули. 

Удба је још 1947. године
нашла ‘’жртву’’, молера из
Чачка Срећка Мутавџића,

али то је проглашено
тајном. Мутавџић је

преминуо 1975. године
На суђењу Дражи Михаиловићу,

комунистички војни тужилац
Милош Минић се у оптужници, као
пијан плота, држао за слово „З“.
Покушао је да докаже да је њено
право значење реч ЗАКЛАТИ и да
је било упућено искључиво на пар-
тизанске симпатизере. Основна на-
мера овог Минићевог деловања
није било усмерено у правцу дока-
зивања кривице Драже Михаило-
вића, него је имало
пропагандно-политички карактер.
Минић је, заправо, овим медијским
циркусом желео да постигне дво-
струко дејство: да клање веже за
четнике и тако направи симетрију
између четника и усташа, а са друге
стране, да повећа број партизан-
ских симпатизера у оквиру српства.
Најважнија порука овог суђења, па
самим тим и Минићевог тумачења
слова „З“, било је да се у будућно-
сти, пред младим генерацијама
Срба за сва времена ољагају Дража
Михаиловић и његови војници, да
би се створио чист простор за ти-
тоистичку индоктринацију. Титои-
стичка лаж о слову „З“ провлачи се
у медијима и данас, зато што се
културна и политичка сцена у
Србији држе титоистичких вредно-
сти, које су изнедриле и поставиле
људе који и данас руководе свим
српским државним установама. 

Бујошевић и Гвозденовић су по-
гинули у Босни, а Шарчевић у
Ртима, тако да је једини четник, од

четворке на фотографији, који се
предао органима безбедности Бро-
зове државе био Витомир Усиља-
нин звани Калајџија. У лето 1947.
године, Калајџија је окружен у бун-
керу у једном селу под Голијом. Да
се није тада предао, данас веро-
ватно не би знали како је настала
дискриминисана фотографија и
шта је истина у вези ње. 

У оптужници против Калајџије
је, поред осталих кривичних дела за
убиства и пребијања, која су му се
стављала на терет, стајало и да је
неидентификованог датума, на не-
идентификованом месту, заклао
или учествовао у клању неиденти-
фикованог лица. Невероватно је,
али такве су некад биле комуни-
стичке оптужнице. Усиљанин се
добро сећао овог случаја и о ком
човеку се ради. То је рекао свом ту-
жиоцу, тврдећи да је наводно за-
клана жртва у ствари жива. По
наредби судије Ћулафића, у Војном
суду у Титовом Ужицу, тужилац
поручник Миленко Гогић је послао
допис Удби из Ивањице да утврди
да ли је то лице живо и да га ис-
пита. По овом упуту, Удба Ива-
њице је послала молбу Удби у
Чачку која је привела на саслушање
извесног Ратка Мутавџића, молера
из Чачка. У изјави коју је дао Удби
видимо да је Ратко Мутавџић рођен
1912. године, у селу Брезови, у
срезу моравичком, од оца Станише.
Био је писмен, са завршена два раз-
реда гимназије и три разреда за-
ната. Из матичне књиге умрлих за
матично подручје града Чачка, под
текућим бројем 129, за годину
1975, извршен је упис смрти
Срећка Мутавџића, и то за датум
12. март 1975. Године, у 13 и 25 ча-
сова. У изјави пред Удбом Чачка, у
лето 1947. године, Мутавџић је
изјавио: 

‘’1942. године у селу Клепани,
општина приличка, срез мора-
вички, ишао сам на славу код јед-
ног сељака. Био сам пијан. Кад сам
био код Милорада Рајковића, за-
уставио ме један четник, звани
Ђедо (наредник Милинко Циврић,
прим.аут.) и одвео у једну кућу. Ту
је било још четири четника, међу
којима и Витомир Усиљанин, кога
сам познао и тако сам се отрезнио.
Они су ми рекли да ће да ме кољу,
зато што сам немачки шпијун и

црноберзијанац. Неки ме држао за
косу и за руку, један је држао пиш-
тољ и тако су нас сликали. Ја сам
кукао и мислио сам да они озбиљно
раде. После тога су ме пустили, па
сам спавао, док сам се отрезнио и
тада су ми објаснили да су се ша-
лили са мном зато што сам био
пијан.“ 

Сведочење ‘’жртве’’,
Срећка Мутавџића, 1947.

године, да није заклан,
није уважено, с

образложењем да је био
пијан, и четник Калајџић

је осуђен на смрт и
стрељан

Судија Ћулафић је, после чи-
тања ове изјаве рекао да сведок не
може бити релевантан, јер је био
пијан. Он није могао да поднесе да
му овакав случај, који би га винуо у
висине комунистичке номенкла-
туре, на овакав начин исклизне из
руку. У међувремену, ипак се оду-
стало од овог дела оптужнице. Ви-
томир Усиљанин звани Калајџија
осуђен је на смрт за нека друга
дела, наравно, без правне основе, да
се радило о истинском правосуд-
ном систему, али код титоиста, а
нарочито њихових војних судова,
судбина је у огромном броју слу-
чајева била унапред запечаћена.
Усиљанин је стрељан 23. јануара
1948. године у 1 час по поноћи. 

Ова фотографија настала је на
Аранђеловдан 1942. године неда-
леко од Ивањице. Тачно 15 дана
пре тога дана, био је рођендан
краља Петра II Карађорђевића. Не-
колико познатих официра и цивила,
припадника ЈВуО из Ивањице, ре-
шили су да у тајности обележе овај
датум. Некадашњи партизани из
Ивањице су сазнали за овај скуп и о
томе обавестили немачку фелджан-
дармерију у Ивањици, а они су по-
звали појачање и 11. септембра,
ухапсили сва лица која су прису-
ствовала прослави. Тада су ухап-
шени: Бранко Ст. Маринковић,
Радомир Драмићанин, Добривоје
Никачевић, Милан Пурић-Ланац,
капетан СГС Лазовић, Воја Петро-
вић, Велисав Мићић, Рацо Спасо-
вић, Мика Марковић и још неки...
Неки од ових људи стрељани су у

Јајинцима, неки настрадали у ло-
гору Маутхаузен, а појединци су
преживели чак и Маутхаузен и
после рата били угледни чланови
српске емиграције. Једини човек
који је избегао хапшење 11. сеп-
тембра 1942. године у Ивањици био
је поручник Цветко Гвозденовић.
Управо он се налази на овој фото-
графији и лично је наредио да ова
фотографија настане и да се публи-
кује, да би заплашио оне који су,
активно или повремено, тајно и
јавно, а често под маском трговине
и црне берзе, залазили по српским
селима да би сазнали имена чет-
ника и то дојављивали Немцима у
Ивањици. Овом фотографијом
Гвозденовић је обавештавао не-
мачке шпијуне и сараднике шта их
чека ако наставе са таквим актив-
ностима. Судећи по догађајима
који су уследили, ово је био врло
ефектан потез, јер су многи убу-
дуће добро размишљали шта им је
чинити.

Ову фотографију четници
су делили тако да дође до

немачких шпијуна, уз 
опомену шта их чека ако

наставе са таквим
активностима

Ова фотографија се и данас, 77
година касније, врти на неким
сајтовима, који „баштине тековине
НОБ-а“ или се у неким публика-
цијама користе као илустрација
„четничких злочина“. На примеру
ове фотографије видимо како је ко-
мунистичко тумачење историјског
извора чист историјски фалсифи-
кат. Ово није јединствен случај,
него изузетак који потврђује пра-
вило, јер је таквих фалсификата
сијасет. Силеџије, убице и кољачи
из нелегалне КПЈ и њихови наслед-
ници су оптужили припаднике ле-
галне ВКЈ    (ЈВуО), под командом
ђенерала Драже Михаиловића, за
злочине који се нису догодили, да
би сакрили и умањили сопствене
злочине према српском народу.
Овај текст је покушај да се објасни
на који начин се то радило, а, на жа-
лост, тако се чини и данас. Не бу-
демо ли се коначно отресли ових
превараната, српски народ ће на-
ставити да стагнира, и да се сма-
њује до потпуног нестајања. 

Овакве фотографије у социјалистичкој Југославији никада нису објављиване: Четници Златиборског
корпуса газе заплењену нацистичку заставу, септембра 1943. Комунисти немају овакву фотографију
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The Serbs entered WWII without their allies
In the revolution of 1917 Russia disappeared from the world map. Italian - Serb friendship ended after the First
World War when territories promised to Italy were given over to Yugoslavia. Then France was occupied in 1940 by
Germany

History: The Kingdom of Yugoslavia in World War Two

as the first SOE mission was in the
Partisans' HQ, the Soviets advised
Tito to preserve his forces for the fu-
ture. So, Stalin asked that the Parti-
sans, who already were avoiding
fighting the Germans, to save their
strength later for taking over the coun-
try. 

Since attacking the USSR the Ger-
mans kept only 40 second grade divi-
sions in the West, but on Eastern front
they had over 200 of their best divi-
sions. 

American General George Mar-
shall noticed this  and proposed a di-
rect assault on Berlin across
Normandy. But his plan was only ac-
cepted as late as June 1944. If it had
happened sooner then Germany
would have capitulated whilst the Red
Army was still tied down in the East.
Then Eastern Europe would not have
been overrun by communist forces. 

The Western allies priority was to
minimize their own casualties. When,
in May 1943, they yet again post-
poned opening up the second front, it
became apparent that Poland and
Czechoslovakia were sacrificed be-
cause they were in the Red Army's
main path to Berlin.

The Kingdom of Yugoslavia was
not on the main path of Red Army and
it could have been saved like the
Greece was. In Greece the situation
was similar to Yugoslavia. The British
were arming both monarchists and
communists. But there was no nega-
tive campaign like the one against Mi-
hailovic during the second phase of
the war. In the end the British staged
an intervention against Communists
and re-established democracy in
Greece. By contrast, in Yugoslavia,
they supported the Communists. 

Another reason for this was the re-
ligious divide between two biggest
Yugoslav nations: Orthodox Serbs
and Catholic Croats. 

Before the WW2 the Kingdom of
Yugoslavia had 14 million citizens. 7
million Serbs, 4 million Croats, and
1,5 million Slovenes. The rest were
ethnic and religious minorities. 

The Serbs were the majority in six

administrative units, Croats in two,
and Slovenes in one.

Each of these nations had their
own traditional allies. Serb allies were
Russia, France and Italy. 

All of the young men knew what
was written on Kalimegdan monu-
ment. "We love France as much as
she loved us from 1914 to 1918."

However, in the revolution of
1917 Russia disappeared from the
world map. 

Italian - Serb friendship ended
after the First World War when terri-
tories promised to Italy were given
over to Yugoslavia.

Later, France was occupied by
Germany in 1940 and the Serbs en-
tered World War Two without their
traditional allies. 

Again, the Croats primary ally
were the Germans. For centuries,
Croats traditional policy was to serve
in German units, particularly against
the Serbs during the First World War.

On the picture taken in 1914, we
see Josip Broz as an Austro-Hungar-
ian corporal targeting Serb trenches. 

‘’Chetniks, as most of the Serb
population held anti-German senti-
ments. But other nations of Yu-
goslavia welcomed the Germans as
liberators. You probably watched how
Zagreb welcomed the Germans’’,
says Chetnik Berislav Stanojlovic.

When Germans invaded Yu-
goslavia in April 1941, the Croats
welcomed them with flowers. 

From that moment on, the Croats
fought alongside the Germans as al-
lies.

After June of 1941 another unex-
pected Croat ally come into play - the
USSR! Soviet communists deemed
that in multinational countries the
largest nation always oppresses.
Therefore USSR policy was to sup-
port minorities. At that time, the
leader of the USSR was Joseph Stalin,
a Georgian! Likewise, the Soviets ap-
pointed a Croat - Josip Broz Tito as
the head of Yugoslav Communist
party. 

The third traditional Croatian ally
was the UK. The Croatian part of Yu-
goslav Gov. was always favoured by

the British. Under it's influence
Britain kept quiet about the genocide
perpetrated on Serbs and Jews in the
Independent State of Croatia (NDH).

Before the WW2 the 
Kingdom of Yugoslavia had
14 million citizens. 7 million
Serbs, 4 million Croats, and

1,5 million Slovenes. The
rest were ethnic and 

religious minorities. The
Serbs were the majority in

six administrative units,
Croats in two, and Slovenes

in one
A Croatian resistance, separate

from Chetniks and Partisans, was
mentioned in the British documents.
That resistance movement of course
never existed, but that myth made it
through to Heather Williams' book. 

The British were pleased to know
that the Communists leader was a
Croat. From then on they used the
terms: "Croatian Partisans" and "Ser-
bian Chetniks". Although until Au-
tumn of 1943, the Serbs were the
majority both in Chetnik and Partisan
forces.

Interestingly, the British missions
to Chetniks were always sent to the
East of Yugoslavia, but missions to
the Partisans were sent throughout
Yugoslavia. 

The British wrote that Germans in
Yugoslavia were killing 100 civilians
in reprisal for 1 dead German soldier,
but they omitted to say Hitler ordered
it must be 100 Serbs. The Croats
were, once again the main German
ally. 

In June 1944 the British intro-
duced another Croat into the game. It
was Ivan Shubashic, Ban (governor)
of Banovina Croatia. Under British
influence, Shubashic became PM of
the Provisional Government of Yu-
goslavia with a task of making a deal
with hs compatriot Tito.

Realizing that the British had
opted in favour of the Croats, General
Mihailovic appealed to the only world
power that did not yet have it's

Pavelic and Tito
At the onset of WW2 of 1,500 Communist party members, almost half of

them were Croats. Realizing that Hitler was losing, Croatian Fuhrer Ante
Pavelic sent his envoy Nikola Rushinovic to a secret meeting with Tito. 

Pavelic pledged to support the Partisans, but in return Tito must not allow
Serbs to gain positions of leadership within the Partisans. 

The Partisans became a sanctuary for Croatian army forces. And many
Croats serving the Axis switched allegiance to the Partisans. Absurdly, the So-
viets returned captured Croatian Ustashi soldiers from the Eastern Front to the
Kingdom of Yugoslavia and placed them under Tito's Communist command!

Marko Mesic was a Lt. Col. of the Croatian Home Guard. He served
Hitler. He was returned to Yugoslavia and served Tito as a General. He just
continued killing Serbs, this time in another uniform.

‘’First I fought against Sulja Filipovic when he was an Ustashi, and later
again, but this time he was a Partisan officer!

On that day we clashed with divisions crossing the Drina River. They were
under the command of Sulja Filipovic. We fought to the bitter end.

We also encountered Enver Hoxha's units from Albania in Tito's Parti-
sans. They had crossed the Drina River and were waiting for us on Romania’’,
says Chetnik officer Ivko Jovanovic.

By Miloslav SAMARDZICH

British - Yugoslav communists
relations would have petered
out if it was not for new cir-

cumstances. Heather Williams says
that by mid 1942, the British policy
towards the Yugoslav resistance was
more and more influenced by British
- Soviet relations.

Constantly delaying opening up a
second front in the West of Europe,
left Western Allies vulnerable on So-
viet accusations of double standards.
Soviets felt that they were fighting
Hitler alone. There was fear of a "sep-
arate peace". This meant Hitler and
Stalin signing a peace agreement, and
later, they could attack Western Allies
together. 

In 1941 Churchill promised Stalin
a second front in Western Europe. But
when it was delayed again at a Wash-
ington conference in May 1943, The
Soviets revoked ambassadors from
London and Washington. The West
regarded that as a hint of a new USSR
orientation.

It was known Mussolini tried to
convince Hitler to sign a peace with
Stalin.

Chetnik documents from 1943
state that Italians who were on the
leave had papers that read: "In case of
ceasefire with USSR, do not return to
your unit but report to Mobile center".

It was evident that Stalin had
blackmailed them. Instead of opening
the second front West offered Stalin a
compensation. Yugoslavia was of-
fered as a sacrifice. Western Allies
did this by helping Tito. 

‘’Stalin threatened that he would
sign a separate peace with Hitler. And
the free world would succumb to
combined force of Communism and
Nazism’’. says Chetnik officer Ivko
Jovanovic.

Churchill sent his first mission to
the Partisans when landings on Adri-
atic coast were postponed for the sec-
ond time. It was a clear message to
Stalin that Churchill had another gift
for him - the Kingdom of Yugoslavia.

Heather Williams said that as soon

Serbia, November 1943: British Colonel Hudson and US officers Seitz and
Mansfield with Chetniks and People
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Whose is Bosnia?
UK Foreign Office secretary Michael Rose complained that general

Drazha Mihailovic consided Bosnia and Herzegovina (BiH) to be a Serb land.
He said that it can not be because it would mean that the British had sold the
Croats to the Serbs. But back then BiH did not exist as an administrative unit.
The Communists only had a plan to establish BiH after the war.

On the territory of latter BiH before the WW2 Serbs comprised 44%, Slav
Muslims 30%, and Croats 23% of the population.

Serbia, November 1943: 
Colonel Seitz, Lieutenant Mensfield, Captain Todorovic

favourite in Yugoslavia - the US.
In late Autumn of 1943, American

and British officers clashed in the Yu-
goslav Army Headquarters.

American officers considered their
British counterparts responsible for
BBC radio lies turning bad guys - the
Partisans into good guys, and good
guys - the Chetniks, into bad guys.

What they saw with their own eyes
was quite the opposite.

So, American officers arranged
with Chetniks to cover much of the
territory, to document everything, and
send a report to General William
Donovan, head of the OSS, one of the
closest associates of President Roo-
sevelt.

General Drazha Mihailovich,
Chief of Staff of Yugoslav Army had
great hopes for the task assigned to
two US officers. Britain, who sup-
ported him in the beginning, now was
leading such a negative campaign
against him and his Chetniks. Even
the Germans started transmitting it.

Just several months earlier Ger-
mans were executing Serbs for listen-
ing to Radio London, and now, they
were using Radio London news as
propaganda against Chetniks.

‘’Mansfield describes what
he saw in Chetnik controlled
areas. "We received an in-

credible welcome. In villages
north of Valjevo, people

were standing by the road
for miles, throwing flowers

at us, offering us hospitality.
We had an excellent oppor-
tunity to examine morale,

equipment, guns and age of
the soldiers. Serb Chetnik

discipline is amazingly good.
People do not want Parti-

sans. They are against com-
munism. Villagers want their

King and democratically
elected government."

So, General Mihailovich forbade
listening to Radio London. He also
sent a short message:

"Listen to America". While British
media were supporting Yugoslav
Communists now, American media
still supported regular Yugoslav
Army - Chetniks.

One of the radio stations in Mi-
hailovich's HQ regularly sent reports
to the Yugoslav office in New York,
who then forwarded them to Ameri-
can agencies. On October 24, 1943 in
the State of Nebraska a Day of Drazha
and the Chetniks was celebrated.

In return General Mihailovich
thanked the Governor of Nebraska
and ordered that a Day of America to
be celebrated on November 25. Mi-
hailovich wrote to his subordinates:

"Where ever you can, light a bon-
fire in the shape of letter "A" for
America. Let them burn all night. Or-
ganize gatherings in which you can
emphasize friendship between the
King and Roosevelt and between the
USA and Yugoslavia."

In the beginning of November
Colonel Seitz and Captain Mansfield
set off from east of Vishegrad, went
along the Drina River, turned towards
Belgrade and completed a circle back.

In his report Captain Mansfield de-
nied briefings he received a report on
how the Partisans were fighting Ger-
mans. He wrote that Partisans were
fighting the Germans only defen-

sively. 
Mansfield describes what he saw

in Chetnik controlled areas. "We re-
ceived an incredible welcome. In vil-
lages north of Valjevo, people were
standing by the road for miles, throw-
ing flowers at us, offering us hospital-
ity. We had an excellent opportunity
to examine morale, equipment, guns
and age of the soldiers. Serb Chetnik
discipline is amazingly good. People
do not want Partisans. They are
against communism. Villagers want
their King and democratically elected
government."

However the report of two US of-
ficers, photos they took and a map
shows who controlled which areas of
Yugoslavia, arrived too late in late
February 1944. By then Western Al-
lies had decided to revoke all missions
from Chetniks and to concentrate all
aid on Partisans.

Thanks to Western Allies' decision
to bomb targets at Communists' re-
quest The Partisans now had their
own airforce. 

All military aid from Britain and
US was used by the Communists for
civil war. Instead of guiding UK and
US bombers on German troops, Com-
munists were directing them on Serb
towns and cities.

This led to the Allies breaking
their agreement from the beginning of
the war to bomb only military targets
in occupied countries. Bombing of
residential areas was allowed only on
the territory of Third Reich and its al-
lies. 

Partisan HQ radioed Allies what to
bomb, and they did. Belgrade, Nish,
Leskovac, Podgorica, Sarajevo and
other cities were carpet-bombed, es-
pecially on holidays like Easter.

In the bombing of Belgrade on
Easter, April 16 and 17, 1944 1,161
civilians were killed.

Belgrade was bombed continually
until Autumn 1944. In total 4,500
civilians were killed. Double that of
German bombing on April 6, 1941.

Allied bombings of Serb towns
served as an air support for the Com-
munist infantry invasion of Serbia.

The best example is Leskovac.
Partisan commander for Serbia Kocha
Popovich wrote to Tito on July 24,
1944: "Situation is more complicated.
The Chetniks are chasing our 21st and
24th Divisions. Demand air strikes
against Leskovac."

After a series of defeats Kocha
sent a short note: "Severe bombing of
Leskovac is urgently needed."

Allied bombers razed Leskovac to
the ground on September 6, 1944 on
the King's birthday.

Up to this day historians have
listed only 1,450 civilians killed. The
exact number of killed will never be
determined because there were many
refugees from Kosovo and Macedonia
in the city. 

Radio London announced that in
Leskovac only German military tar-
gets were hit and that only German
soldiers were killed. 

But military targets in the city
were left intact. No more than 20 Ger-
man soldiers died that day. In total, in
Allied bombings of Serb towns in Yu-
goslavia 10,000 civilians were killed,
while military casualties were negli-
gible. 

By the end of 1944, when there
were no German forces left in the
Eastern part of Yugoslavia, the ques-
tion of bombing the capital of NDH,
Zagreb, was raised again. Fact that
German troops were located in Croa-

tian towns untouched by Allied air
forces.

Allied officers complained about
this to Communist HQ. Josip Broz
Tito answered with the following
order: "Some of our towns were un-
necessarily destroyed by Allied
bombings. We forbid bombing of Za-
greb and surrounding area."

Allies did bomb military targets in
Zagreb and other Croat cities. But the
Independent State of Croatia (NDH)
was bombed as if it was not part of
Hitler's Third Reich. For example, in
six bombings of Varazhdin 40 people
were killed, and in 11 raids on Sisak
59 people were killed.

By contrast, Serb cities were
bombed as if Serbia was a part of
Third Reich. 

The American members of Politi-
cal committee in Mediterranean HQ
complained to their British colleagues
about them supporting Partisans in
their fight against Chetniks. The
British did not answer so the Ameri-
cans turned to their State Department
and got support from State Secretary
Cordell Hull.

Merrill, the head of American del-
egation in the Political committee re-
ported the State  Department's
decision to Supreme Allied Com-
mander in the Mediterranean, British
General Wilson.

But Wilson then excluded the
Americans from talks about the Ser-
bian question.

Even though the American admin-
istration continued in keeping records,
the State Department's memo on Au-
gust 18, 1944 reads:

"There is no question Tito is plan-
ning to invade Serbia. He talked about
that with the British mission. We even
have the names of officers who will
be leading it. Weapons America sent
are being used for killing Serbs. Tito
is using it in a civil war. This matter
was brought up at a meeting of the
Combined Chiefs of Staff."

''It was in beginning of 1944. After
the Yalta Conference. The Partisans
were receiving more and more
weapons. Now they could invade Ser-
bia. 

''We were not certain, but we felt
that Allies had deserted us. We fig-
ured that out because there were no
more allied missions or supply drops'',
says Chetnik Dusan Djuknic.

''In 1944 Drazha was considering
how to defend against a force supplied
by both East and West'', says Chetnik
officer Ivko Jovanovic.

Subtitles by
Vladimir Nikolic and Momchilo

Dobric
(From the documentary TV series

'' The Kingdom of Yugoslavia in
World War II '')
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Током августа и септембра 1941. учествовао је у борбама на Вишеграду, против усташа и Немаца. У свим
тим борбама заузимао је различите командне положаје, према потреби

Петар Пантић (1915-2019)
У сећање

У среду, 2. јануара 2019. го-
дине, преселио се у Небеску
Србију наредник Петар

Перо Пантић, командант батаљона
Проминске Далматинске бригаде, у
саставу Динарске четничке диви-
зије, којом је командовао војвода
Момчило Р. Ђујић.

Петар је преминуо у Милвокију,
а сахрањен је на српском гробљу у
Манастиру Нова Грачаница, се-
верно од Чикага, 8. јануара. Петров
сандук био је прекривен четничким
бар јаком. Опело су обавили про-
тојереј ставрофор Драган Велеу-
шић и протојереј Радован Ћутило.
После опела, о покојнику је гово-
рио прота Велеушић.

Доносим краћу биографију Пере
Пантића, коју ми је он диктирао пре
три године, да се објави у
‘’Српским новинама’’.

Петар Перо Пантић је рођен 12.
јула 1915. године у селу Рабина у
Херцеговини, од оца Анђелка и
мајке Анђе. Основну школу за-
вршио је у Мостару. У овом граду
је служио војску 1935. и завршио
подофицирску школу, 1936. го-
дине. По завршетку школе прешао
је у жандармерију.

Учествовао је у великој
Бици за Грачац, на Српску

Нову годину, 13. и 14.
јануара 1943. После

повратка Експедиционог
корпуса у Херцеговину,

марта 1943, остаје на
Динари са одредом војводе
Ђекића, а ускоро постаје

командант батаљона у
Проминској бригади

Жандармеријску службу на-
пушта после Априлског рата 1941.
године. Од јуна месеца, у Црној
Гори учествује у формирању чет-
ничких одреда, заједно са мајором
Новаком Мијовићем, Вуксаном

Гојковићем и Ђедом Ђекићем.
Заједно са васојевићким четни-
цима, учествовао је у борбама про-
тив Италијана и Арнаута у области
Пећи и Косовске Митровице.

Августа месеца 1941. учествује
у организовању четничких једи-
ница на Златибору, заједно са
војводама Радомиром Ђекићем и
Божидаром Ћосовићем Јаворцем. 

Током августа и септембра 1941.
учествује у борбама на Вишеграду,
против усташа и Немаца. У свим
тим борбама заузимао је различите
командне положаје, према потреби.

Крајем септембра, то јест 23.
септембра, са војводама Ђекићем и
Јаворцем улази у Ужице, које су
Немци напустили. После тога,
пошто грађани нису хтели да се ор-
ганизује одбрана Ужица од кому-
ниста, са војводом Ђекићем одлази
у Источну Босну. Крајем 1942. го-
дине, када је Експедициони корпус,
под командом мајора Петра Баћо-
вића, састављен од 3.000 најбољих
бораца Источне Босне и Херцего-
вине, отишао у помоћ Динарској
четничкој дивизији, у корпусу се
нашао и наредник Петар Пантић,
заједно са војводом Ђекићем.

Учествовао је у великој Бици за
Грачац, на Српску Нову годину, 13.
и 14. јануара 1943. После повратка
Експедиционог корпуса у Херцего-
вину, марта 1943, остаје на Динари
са одредом војводе Ђекића, а
ускоро постаје командант батаљона
у Проминској бригади. Учествовао
је у свим борбама ове бригаде,
укључујући и пресудну, пробој Па-
ђенске блокаде, 3. децембра 1944.
године. Тада се са Динарском чет-
ничком дивизијом повлачи у
Истру, па у Словенију. Учествовао
је и у завршним борбама против
партизана, на реци Сочи, 30. априла
и 1. маја 1945, у области Горице.
Наредних дана, све јединице пре-
лазе у Италију.

У логору Ћезена, Петар се 4.

Нова Грачаница, 8. јануара 2019. године: Сахрана наредника Петра Пере Пантића

јуна 1945. оженио са Смиљом Аре-
жином из Босне, са којом ће изро-
дити четири сина и једну ћерку. Од
августа 1945. до априла 1947, као и
многи други, живели су у логору
Еболи крај Напуља, а онда су
упућени у Немачку. Петар је сре-
дином 1949. завршио енглеску
војну обуку у Оснабрику, да би
одмах био распоређен на дужност у
Хамбург, на чување војних
објеката. У Америку је дошао 16.
фебруара 1951. и настанио се у
Милвокију. 

Исте године, Петар Перо Пан-

тић учествује у организацији чет-
ничког одбора у Милвокију. У
Месном одбору ОСЧ ''Равна Гора''
у Милвокију обављао је разне дуж-
ности. Био је и председник одбора. 

Његова супруга Смиља вазда је
била од помоћи у организовању
приредби и пикника. Она је пома-
гала заједно са Анком, супругом
Ђоке Марића, Милком, супругом
Перице Совиља и Анком, супругом
Николе Контића.

Саборац Петра Пере Пантића,
Перица П. Совиљ
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Имао је два старија брата, Вају и Николу, који су били четници од почетка устанка 1941. Касније, 1942.
године, у четничке редове ступа и млади Петар, у јединицу под командом капетана Миле Маријана. Био је
један од оснивача Месног одбора ОСЧ ‘’Равна Гора’’ у Хамилтону

Петар Маријан (1926-2018)
У сећање

Ожалошћена супруго Љиљана
и остала фамилијо, Стефани,
Стево, Милена, тужни

зборе, пала ми је необично тешка
дужност да се у име Организације
српских четника ''Равна Гора'',
Месни одбор Хамилтон, опростим
од нашег брата саборца, врлог
Србина и четничког борца, Петра
Маријана.

У суботу, 1. децембра 2018,
тужну вест јавио ми је Петров си-
новац Миле, да је наш брат Петар
тога дана испустио своју племениту
душу, после дужег боловања.

У болници ''Свети Петар'', са
њим је до последњег дана била ње-
гова верна супруга, која га је пазила
и неговала.

Покојни Петар је рођен у чисто
српском четничком селу Подум, у
Лици, од оца Стевана и мајке Саве,
девојачко Смиљанић. Одрастао је у
честитој породици, где се строго
поштовала стара српска традиција,
вера светосавска и народни оби-
чаји.

Имао је два старија брата, Вају и
Николу. Никола је имао чин наред-
ника у Краљевској Југословенској
војсци. Када се 1941. године диже
српски четнички устанак против
крвавих усташа, у устанку уче-
ствују и Вајо и Никола. Касније,
1942. године, у четничке редове
ступа и млади Петар, у јединицу
под командом капетана Миле Ма-

ријана. Када смо отишли у Слове-
нију, почетком 1945. године, Петар
је био прекомандован у батаљон
капетана Душана Ђаковића.

Одмах је постао члан
црквено-школске

општине, а следеће, 1953.
године, заједно са попом
Ђуром Вукелићем и још
неколицином четника,

оснива Месни одбор
Хамилтон Организације

српских четника
Када су јединице војводе Доб-

рослава Јевђевића и војводе Мом-
чила Ђујића прешле реку Сочу и
ступиле на тло Италије, батаљон
капетана Ђаковића је био одсечен
и остао је иза непријатељских ли-
нија. Захваљујући способности ка-
петана Ђаковића, Петар се са
целим батаљоном пробија кроз
партизанске редове и преко Алпа,
маја 1945, одлази у Аустрију. Ту се
батаљон састаје са Енглезима, који
га пребацују у Ћезену, у састав
осталих Јевђевићевих јединица.

После три месеца у Ћезени, сви
одлазимо у Еболи, а две године
касније, у Немачку, у злогласни
Мунстер лагер. Ту је и Петар Ма-
ријан, као и сви ми, био саслуша-
ван и убеђиван да се врати у

ко му нистичку Југославију, што је
од био.

Онда смо сви били пуштени на
слободу, отворена су нам врата за
емигрирање. Петар стиже у Канаду
1951. године. Запослио се и насе-
лио у Хамилтону. Одмах је постао
члан црквено-школске општине, а
следеће године, заједно са попом
Ђуром Вукелићем и још неколици-
ном четника, оснива Месни одбор
Хамилтон Организације српских
четника.

Остао је члан црквено-школске
општине и Организације српских
четника ''Равна Гора'' до краја жи-
вота.

Данас се опраштам од драгог
пријатеља, саборца, Дражиног чет-
ника, са молитвом да му Бог подари
рајско насеље у царству небеском.

Његовој драгој супрузи Љи-
љани, деци Стефани, Стеви и Ми-

лени, као и унучићима, кумовима,
пријатељима и саборцима, упу-
ћујем најискреније саучешће.

Нек му је лака ова туђа пријате -
љска хладна земља!

Слава му!
Саборац,

Мане Срдић

Организација српских четника ''Равна Гора'' - Централна управа
Брату Ненаду Чудићу и чика Манету Срдићу,
Увек је болно и тешко кад изгубимо Дражиног четника, врлог

Србина, као што је био наш Петар Маријан.
Молимо вас, пренесите наше најискреније саучешће супрузи Љи-

љани, као и целој породици покојнога Петра Маријана.
Наше најискреније саучешће.
Председник                                                          Секретар
Драган Селаковић                                               Душан Иванчевић                                                   

IN MEMORIAM
MIJO ĐUKIĆ, age 79, of Merrillville, passed away suddenly on Thurs-

day, January 3, 2019. He was born in Nuglašica, Bosansko Grahovo, Bosna
(former Yugoslavia). Mijo immigrated to the U.S. and settled in Gary, IN
in 1964. 

Mijo was a lifelong member of St. Sava Serbian Orthodox Church, Or-
ganization of Serbian Chetniks “Ravna Gora” and a supporting member of
the Serbian Singing Society Karageorge. Mijo retired from the Budd Co. in
Gary, IN. He was preceded in death by his beloved wife, Mara (Rajković);
his dear son, Ilija; siblings, Ilija, Stana, Jovan, Simo, and his dear cousin
Dušan Đukić who passed one day before on Janurary 2, 2019. 

Mijo is survived by his son, Vojislav Đukić; daughter, Joka (Triva)
Garčev and his treasured grandson Petar (Pero) Garčev; two sisters, Đuka
Šormaz and Gospova Trninić; many nieces and nephews both here and
abroad; many other relatives, kumovi and friends. 

Visitation was held at Calumet Park Funeral Chapel in Merrillville, IN
on Monday, January 7, 2019, with a Pomen Service held at 7:30 that
evening with V. Rev. Marko Matić officiating. Funeral services were held
on Tuesday, January 8, 2019 at St. Sava Serbian Orthodox Church, 9191
Mississippi Street, Merrillville, IN. Interment took place at New Gračanica
Serbian Cemetery, Third Lake, Illinois. 

Memory eternal.
ZORKA VUKELIĆ, 89, passed away on Friday, January 4, 2019. Born

on April 6, 1929 in Lička Jesenica near Plaški in Lika (former Yugoslavia)
to father Dušan and mother Jelena Vukelić. 

Loving mother of the late Milka, caring sister of Mirko, Nikola, Ilija and
the late Marica, Latinka, Djuro, Nevenka, Janko and Draga. Fond sister-in-
law of Milica, Dorothy, Milica, Milica, Ljerka, Mićo and the late Vlade and
Vaso. Zorka will be sorely missed by numerous other family members and
dear friends in the Fatherland, the USA and world-wide.  

Visitation was on Tuesday, January 8, 2019 at St. Simeon Mirotočivi
Serbian Orthodox Church, on 114th St., Chicago, IL..

Mali Pomen, was held at 7:30 p.m. with V. Rev. Stavrophor Luka Lukić
officiating.  Opelo was on Wednesday, January 9, 2019 at St. Simeon
Mirotočivi Serbian Orthodox Church.  

Interment took place at the New Gračanica Serbian Orthodox Monastery,
Third Lake, IL., followed by Dacha at the monastery.  

Memory eternal.

GEORGE KNEZEVICH
Dear Family and Friends, 
With great sorrow we announce the passing of +George Knezevich, age

87. He was the devoted husband of +Ljiljana for 58 years until her death in
2015. Loving father of Aleksandra Tomich (David Dusan-deceased), Misha
Thumsuden (deceased), Dragana Lisonek (Nenad) and Radmila Knezevich.
Doting grandfather to Alexandra Lisonek (Andreja Jovic), Andrew Tomich
and Marko Lisonek. He is also survived by family in Serbia and Australia.

Until his retirement, he was VP at Bank of America. Devoted to his Serbian
Orthodox Christian faith and culture, he was active in many Serbian organi-
zations including the Serbian Cultural Club St. Sava.

Vecnaja Pamjat! Memory Eternal!
In lieu of flowers, donations may be made in his memory to the Serbian Or-

thodox Cathedral of Saint Sava, 16 West 26 Street, New York, NY 10010

ANĐELIA SVILAR (nee Bozic), age 89, Beloved wife of Stevan (de-
ceased). Dear mother of Petar (Nena) and Stevo (Senka). Grandmother of
Nada (Dejan) Zivkovic, Stevo (Dana), Marina, Juliana and Danica. Great
grandmother of Mia, Luka, Anastasia, Konstantin and Jade. Sister of Zorka
Brakus and Stanka Borovac (deceased). Visitation was at the Donald A.
Faulhaber Funeral Home in Broadview Heights, Ohio, on Monday, Janu-
ary 14, 2019 with a Pomen Service held at 7:30 that evening.  

Funeral services were held on Tuesday, January 15 at St. Sava Serbian
Orthodox Church on Wallings Road with V. Rev. Mijoljub Matić officiat-
ing.  Interment took place at St. Sava Cemetery.  

Memory eternal.
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Living in Germany
We worked in the Fritz Heinrich coal mine, which was also in Essen. The mine was hundreds of meters deep and
when you reached the bottom, they would transport you to the mining place by a wagon. It was so hot in there that
you could only bear to wear shorts, shoes and a mining helmet

“You damned hudich-folk,” which
in Slovenian meant devils, “if you but
touch him, we’ll slaughter you while
you’re sleeping.”

There was twice as many Sloveni-
ans, and the Croats did nothing that
night. The following morning I was
transferred to the other block, where
there were more Serbs. We worked in
the Fritz Heinrich coal mine, which
was also in Essen. The mine was hun-
dreds of meters deep and when you
reached the bottom, they would trans-
port you to the mining place by a
wagon. It was so hot in there that you
could only bear to wear shorts, shoes
and a mining helmet. In the mine I

worked diligently and devotedly just
like everyone else. Apart from our
folk, there were many Russians and
Italians. My supervisor or Steiger19
was a German who had spent World
War II in Bosnia and often retold his
war adventures. On the other hand, he
liked listening to my stories about Yu-
goslavia, and so we became friends.
Every time I mentioned I should go
and do some work, since we were paid
only by the amount of coal we dug
out, he would say: “Don’t you worry.
I’ll put down you dug out that much.”
In all the time before my immigration
into the USA, half the time I spent
working, and the other half talking to
him.

After a while I went to Dusseldorf,
where an American Colonel in charge
of emigration in the American Con-
sulate interviewed me. At one point he
asked:

“Once you’re in the US, if need be,
would you serve the American
Army?”

“I would. Why not,“ I replied.
“Would you go to war in case

America waged war on Serbia and if
you had to fight against your own peo-
ple?”

“That, I would not do. I’d never
wage war on my brothers and sisters,”
I turned down the very idea.

“You won’t be able to immigrate
into the US because of your response,
since one of the requirements is that
you should be able to go to war
against your own people, if the need
should arise,” he continued.

“No matter the requirements, I
would never fulfill that one,” I re-
sponded.

“Then we can’t have you in the
USA.”

I went back to Essen and told my
friends that the door to America was
closed shut for me, and I explained
what had happened. About two

months later I got an invitation from
Dusseldorf, and the same colonel was
waiting for me. He greeted me with a
smile and was very pleasant to me,
which surprised me.

After a while I went to Dus-
seldorf, where an American
Colonel in charge of emigra-
tion in the American Con-

sulate interviewed me
“Here is your visa, if you are ready

to go to the USA,” he said unexpect-
edly. I looked at him and thanked him.

“Aren’t you surprised to be getting
your visa on such a short notice?” he
asked with a mischievous grin.

“I am, yes,” I responded sincerely,
being as green as I was.

“Do you know why?”
“I do not,” I admitted.
“You are the first person from Yu-

goslavia who said that he would not
wage war on his own people. Every-
one else said they would or something
along those lines.” That hit me, but he
continued: “Every man who would
kill his own kin just for the opportu-
nity of a better life would also kill my
people.” He stopped to give me my
visa. “Have a safe trip to America.
Good luck to you, if you decide to
go.”

I told him I was eager to go, after
which he gave me his business card
and said:

“If you have trouble finding work
in the USA, just give me a call. Would
you like me to sort out a job at a pas-
senger ship sailing between Europe
and America immediately?”

“I’m not sure I’d quite like that,
but I will give you a call if there’s any
need,” I said and thanked him, though
it turned out I would not need any help
eventually.

To be continued

Immigrating into the USA
Upon arrival to America I first settled in Cleveland, Ohio, where I spent

the first three years. I did not like the weather, including the harsh winters
they had there. Then I decided to move to California, since my brother Đorđe
had managed to emigrate there in his second attempt. First he escaped into
France over Italy, and from there he came to America. We decided to move
in together in a place called Long Beach near Los Angeles, California. That
is where Đorđe met his wife, who originally came from Florida, and I met
mine, who was from Berkeley, California. Our firstborn son was Mark, then
we had twins, a son and daughter – Damone and Colette. They all got a proper
education, thank God. Damone got his Masters degree at the University of
California Davis in Environmental Engineering, while Colette got her Mas-
ters at the University of California Berkeley in Social Services. Damone lives
in Tennessee now, very close to me, and has twin daughters, who I am more
than proud of, and who are studying Medical Sciences at the University of
Tennessee in Knoxville. Throughout their entire education they had all the
highest grades, which enabled them to get full scholarships for all four years
of their studies.

My life has been difficult and somewhat sad, since I did not have the priv-
ilege to live in my Homeland, where I was born, amongst my kin. On the
other hand, I can say that I had better luck than most of my kinsmen, even a
great number of Americans. 

I started my business as soon as I reached California. It all began with one
shop, a garage to be precise, and later on I had a few. When I closed the last
one, nine years ago, I retired and moved to a town called Sevierville at the foot
of the Smoky Mountains, bordering Gatlinburg in the State of Tennessee. I
settled in the forest, in a place similar to my land of birth – Lika. I built the
house I have always wanted. I am surrounded by nothing but trees and woods,
the mountains and natural beauties. Around 11 million tourists come here
each year from all across America, which is more than anywhere else in the
US, and the reason for it is the splendor of nature. 

From Srpska Krajina to America (4)

Miloš Šupica Barbara Šupica 

By Miloš ŠUPICA

It turned quite inconvenient for me
when the Croats found out I was a
Serb. When I entered the canteen

one morning to have breakfast, there
were five Croats sitting at one of the
tables. I knew one of them, since we
had met on a football pitch in Austria.
His name was Karlo Šimić. At that
time he had asked me to land him a
job with one of the farmers, which I
did. 

That morning they wanted me to
join them at the table. One of them
asked:

“What are you? Where were you
born?”

“In Lika,” I replied.
“What’s your religion?” he contin-

ued.
“Orthodox Christian,” I admitted,

though I knew that meant trouble.
“Slap the Serbian son of a…” said

the other one.
The one sitting next to me wanted

to hit me. He took a swing at me, but
I ducked. Then I noticed they were
tipsy. I grabbed the leg of the chair he
was sitting on, so he fell over and I got
away. I darted into the admissions
room and locked it from the inside.
The German guard who was on duty
asked me what was going on. 

Once I explained everything to
him, he called the police. Once they
arrived, they entered the building and
a Croat suddenly picked up a bottle
and hit one of the police officers on
the arm. The other officers drew
weapons and in a minute or two a
squad car showed up and took them
in.

I immediately spoke to my Sloven-
ian colleague, and he went to the head
Croats with a couple of his Sloveni-
ans. He told them:


