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УВОДНИ СТУБАЦ
ЦРНА ГОРА

Скупштина Црне Горе ус-
војила је 27. децембра 2019.
године тзв. Закон о слободи

вјероисповјести и практично тада
су почеле највеће демонстрације у
историји Црне Горе.

Циљ овог закона је да се од
Српске православне цркве узму
храмови и други објекти и да се
препишу на тзв. Црногорску право-
славну цркву. Ово се десило само
једном у историји, када је со-
цијалистичка Југославија одузела
имовину српској цркви у Македо-
нији, тј. Северној Македонији, и
уступила је тзв. Македонској пра-
вославној цркви, коју су комунисти
тада основали. Занимљиво је да
српска држава ни данас не тражи од
међународних судова да се ови хра-
мови врате Српској православној
цркви. На пример, у цркви у Мана-
стиру Лесново, из 13. века, налази
се најбољи очувани портрет цара
Душана. Црква је задужбина једног
од Душанових војвода, Јована Оли-
вера. Увршћивање те цркве у Маке -
донску православну цркву јед   на ко
је апсурдно као и, на пример, Ма-
настира Морача у тзв. Црногорску
православну цркву. (Овај манастир
подигао је Немањин унук Стефан,
такође у 13. веку.)

Масовни, и ево већ веома дугот-
рајни протести у Црној Гори, могу
се показати као благотворни за
њену демократију. Јер, за све време
своје независности, од 1878. до
1918, и од 2006. до данас, Црна
Гора је имала само два владара:
краља Николу и Мила Ђукановића.
Укупно, рачунајући и периоде пре
стицања независности, краљ Ни-
кола је владао Црном Гором 50, а
Мило Ђукановић, за сада, 30 го-
дина. За тих 80 година, владе су се
мењале, али, у основи, то су биле
само две владе - чиновници само
двојице владара. Други такав при-
мер не постоји у савременој Ев-
ропи. Ђукановић је сада на власти
дуже и од белоруског диктатора
Лукашенка.

Такав недемократски поредак
савремене Црне Горе довео је до
низа апсурда, па и до поменутог за-
кона. Мада је и раније било проте-
ста - на пример, када је декретом
забрањен српски језик - они се по
масовности не могу поредити са
овима данас. Изгледа да су, што је и
логично после толико година на
власти, Ђукановић и његове владе
изгубили компас и да су се сада
прерачунали. Можда је ово при-
лика да се грађани Црне Горе из-
боре пре свега за демократски
поредак, а после ће ствари долазити
на своје место.

Милослав Самарџић

Како сада стоје ствари, парламентарни и локални
избори у Србији одржаће се ‘’по реду вожње’’,
26. априла 2020. године.

Главни фаворит на изборима биће Српска напредна
странка Александра Вучића, са својих око 40 коали-
ционих партнера, међу којима је најважнија Социјали-
стичка партија Србије Ивице Дачића. Ту су још
комунисти Александра Вулина, СПО Вука Драшко-
вића, итд.

Коалиција највећих опозиционих странака, Савез за
Србију, неће излазити на изборе. Они се залажу за
бојкот, позивајући се на нерегуларне услове, пре свега
на медијској сцени. Наиме, сви ТВ канали са нацио-
налном фреквенцијом, скоро сви локални ТВ канали,
радио станице, као и штампани медији, потчињени су
владајућој коалицији. До половине јануара, на нацио-
налном нивоу могла је да се види ТВ Н1, критички на-
стројена према власти, али са позиција које се у Србији
означавају као ‘’сорошевске’’. Од тада, овој телеви-
зији, која је иначе у власништву једног америчког ТВ
магната, укинуто је око милион претплатника на каб-
ловским мрежама. Додуше, представници државних

ИЗБОРИ 2020.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА

медија за овај ‘’прекид сарадње’’ оптужују ТВ Н1.
Јединство Савеза за Србију доведено је у питање

када је лидер ‘’Двери’’ критиковао гуруа Демократске
странке Драгољуба Мићуновића. Када је Мићуновић
осудио бојкот избора, Обрадовић је изјавио:

"Да ли је ово могуће: од комунисте, 'јахача попова'
и Голог отока, преко лажног дисидента и договора са
Милошевићем, до вечног користољубља лажног пат-
ријарха демократије и дила са Вучићем? Најбоље да
коначно сам изађе на изборе да видимо колику то под-
ршку има".

После ове изјаве, део демократа затражио је да се
Двери искључе из Савеза за Србију. Спор је и даље у
току.

Поред Савеза за Србију, који је оштар критичар
коалиције Вучић-Дачић, постоји и читав низ опози-
ционих странака које не критикују режим. Те странке
ће сигурно изаћи на изборе.

Циљ Савеза за Србију је да на изборе изађе мање
од 50 посто гласача и да се, због тога, избори прогласе
нелегитимним.
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Дана 30. јануара 2020. године Свети Архијерејски
Синод Српске Православне Цркве, под пред-
седништвом Његове Светости Патријарха

српског г. Иринеја, одржао је проширену седницу у
Патријаршијском двору у Београду уз учешће архи је -
рејâ који своју јурисдикцију имају у Црној Гори: Њего -
вим Високопреосвештенством Митрополитом
црно горско-приморским г. Амфилохијем, Његовим
Пре освештенством Епископом будимљанско-никшић-
ким г. Јоаникијем, Његовим Преосвештенством Епи-
скопом милешевским г. Атанасијем и Његовим
Пре освештенством Епископом захумско-херцеговач-
ким г. Димитријем.

Као и за претходну проширену седницу Светог Ар-
хијерејског Синода, која је одржана уочи божићних и
богојављенских празника, 4. јануара 2020. године, не-
посредни повод за ову седницу било је доношење спор-
ног и антиуставног Закона о слободи вјероисповести
или увјерења и правном положају вјерских заједница
у Црној Гори.

На овој седници разматрани су правни кораци који
ће, уз сагласност Светог Синода са Патријархом на
челу, бити предузети пред Уставним судом Црне Горе.
У том контексту  једнодушно је одлучено да се повуку
иницијативе које је том суду поднео адвокат Мирослав
М. Николић, у име Светог Синода и у име Српске Пат-
ријаршије. Такође је одлучено да се покрене ини-
цијатива пред поменутим судом у координацији
епархија Српске Православне Цркве у Црној Гори и
Светог Синода.

Још једном сви сабрани архијереји са Патријархом

на челу изразили су дивљење пред једнодушношћу на-
рода који је у Црној Гори и шире устао у одбрану
својих светиња. Ови свенародни мирни и хришћански
протести су заиста глас Божји и нису усмерени против
државе Црне Горе, него су позив на превазилажење на-
ционалних, политичких и идеолошких подела којима
је бременито друштво у данашњој Црној Гори, будући
да су учесници ових молитвених литија већ све то пре-
вазишли и све нас позвали на већ, међу њима оства-
рено, јединство у истини, правди и поштењу.

Председник Светог Архијерејског Синода
АЕМ и Патријарх српски

Иринеј
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ПИШЕ: Огњен ВОЈВОДИЋ

Због усвајања противправо-
славног закона, српски право-
славни народ протестује у

свим градовима Црне Горе, Репуб-
лике Српске и Србије, изража-
вајући грађанским протестима и
црквеним литијама противљење
противправославној политици ак-
туелне црногорске власти. Поли-
тичка природа спорног Закона се
може у једној реченици описати
као Закон о слободном вјерском и
цивилном прогону православља у
Црној Гори.  

Закон за прогон православља у
Црној Гори није новина на про-
стору Јадранског приморја, него на-
с тавак континуитета
ви  шевјеков ног прогона право-
славља на Балкану - како конти-
нуитета католичког прогона
православља са простора Балкана,
тако и континуитета комунистич-
ког прогона православља са про-
стора бивше Југославије. Актуелна
црногорска власт баштини оба кон-
тинуитета, као кадровски конти-
нуитет Комунистичке партије
Југославије и као наслеђе југосло-
венске комунистичко-католичке
коалиције против православног
српског народа. Спорни Закон је
усвојен и у контексту актуелног ев-
роатлантског експанзионизма пре -
ма Истоку и Руској федерацији, као
атлантистичка агенда прогона пра-
вославне цркве.   

Владајућа партија Црне Горе,
карактером и кадровски комуни-
стичка, отворено испољава атеи-

стички екстремизам, какав је спро-
вођен у времену револуционарног
терора, што потврђују и пријетеће
поруке њених званичника право-
славном свештенству. Челник вла-
дајуће партије је 12. јула,
Петровдана прошле године,
изјавио: ,,Свако мора да разумије
да ће бити лојалан грађанин држави
у којој живи и ради, или ће бити
преступник. Преступници могу
бити и у одијелима и у мантијама и
завршиће у затворским унифор-
мама јер то је судбина преступ-
ника”. 

Челник владајуће партије
је 12. јула, Петровдана

прошле године, изјавио:
,,Свако мора да разумије

да ће бити лојалан
грађанин држави у којој
живи и ради, или ће бити
преступник. Преступници
могу бити и у одијелима и
у мантијама и завршиће у
затворским униформама

јер то је судбина
преступника”

Додао је да је држава у слу-
чајевима цркве на Румији и крстио-
нице на Михољској превлаци
показала „вишак толеранције“, али
и да „убудуће неће бити тако“. 

Предсједник владајуће Демо-
кратске партије социјалиста и Црне
Горе на партијском конгресу 30.
новембра је изјавио да обнова
црногорске цркве представља

главни партијски програм ДПС-а.
Такође, самозвани митрополит та-
козване "црногорске цркве", тј. пар-
тијске "цркве", коју социјалистичка
владајућа партија хоће да обнови,
отворено изјављује да се подразу-
мијева да новосаграђену крстио-
ницу и храмове које је саградила
православна црква у Црној Гори
задњих 20 године "све треба ми-
цати". 

Кулминацију антирелигиозне
револуционарне реторике, подсти-
цања прогона православне цркве,
челник ДПС-а је постигао на праз-
ник Светог Саве ове године, кад је
на партијском скупу назвао право-
славне литије „лудачким покре-
том“, упозоравајући чланове
партије да не дозволе да буду заве-
дени, тј. да не пођу за православ-

ним “покретом“ и поповима.     
Подсјетимо, такозвана Црногор-

ска црква није православна црква,
већ организација социјалистичке
партије на власти, којом ДПС жели
замијенити прави православну
цркву – Српску православну цркву
као предањску и канонску цркву у
Црној Гори. Такозвану црногорску
цркву не чине ни расколници, то
није ни секта, већ група проблема-
тичних људи са рашчињеним мона-
хом којег представљају као
епископа, којег је ангажовала вла-
дајућа партија. Слична партијска
пракса против православне цркве је
спровођена у Социјалистичкој ФР
Југославији и Совјетском Савезу,
али је комунистички режим у так-
вим партијским програмима кори-
стио канонске епископе, који су

Народ брани цркву
У Црној Гори партија на власти спроводи прогон православне цркве посредством и под псеудонимом
Закона о слободи вјероисповијести. Закон је усвојен у Скупштини Црне Горе 27. децембра прошле године,
када су у Скупштини ухапшени опозициони посланици због сукоба са посланицима власти

Тема броја: Црна Гора

Подгорица, 26. јануар 2020: Највећа литија у историји Црне Горе

Изјаве председника Трампа 
и патријарха Иринеја

У контексту "балканског бурета барута" и блоковских вјерских су-
коба, битно је подсјетити на противљење одређених америчких конгре-
смена учлањењу Црне Горе у НАТО, као и на изјаву америчког
предсједника. Доналд Трамп је јула претпрошле године у телевизијис-
ком интервјуу говорио о агресивном карактеру људи у Црној Гори и да
на простору Црне Горе, с обзиром на такву природу људи и политичке
околности, одређени спољашњи и унутрашњи фактори могу изазвати
почетак свјетског рата. Истог мјесеца исте године, патријарх Српске
православне цркве Иринеј је у Подгорици у разговору за дневне новине
„Дан“ изјавио да су православни Срби у Црној Гори угрожени као не-
када у нацистичкој Независној држави Хрватској, а да је положај цркве
у Црној Гори данас гори него у вријеме Османлијске окупације. „Да су
то радили Турци или усташе у своје време, то би се могло разумети и
схватити. Али да се то ради у времену мира и слободе, у времену када
владају принципи закона и законитости, то је апсолутно неприхватљиво,
не само за Европу него и за Азију“, казао је патријарх Иринеј.
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сарађивали под присилом. Цари-
градски патријарх је упутио посла-
ницу влади Црне Горе, пошто је
владајућа партија тражила од Ца-
риградског патријарха да призна
такозвану Црногорску цркву, у
којој је јасно наведено да је само-
звани митрополит црногорске
цркве проблематични рашчињени
монах.  

Један од разлога противправо-
славне политике ДПС-а јесте идео-

управо припадници генерација вас-
питаних ван културног континуи-
тета властите народности и вјере
предака, у ванисторијском и
ванвјерском периоду социјалистич-
ког једопартијског система, пре-
тежно дјеце државних финкционара
једнопартијског режима који су
били идеолошки иницирани у про-
грам историјско-идентитетског ин-
жењеринга креирања нове нације
авнојвске Црне Горе.

Владајућа партија у Црној Гори
је наставак кадровског континуи-
тета Савеза комуниста Црне Горе,
који је 1989. године преузео власт
партијском кадровском смјеном
због сукоба на идеолошкој и вјер-
ској основи, због напада власти на
православну цркву; након распада
Совјетског Савеза и увођења више-
партијског државног уређења 1991.
промијенио је назив у Демократска
партија социјалиста. 

Други разлог је налог атлантске
алијансе, која стратешки потискује
православне цркве на подручју Јад-
рана и Балкана, као и на простору
Украјине, са циљем прогона право-
славља као саборне вјерске везе
православних народа. 

Програм атлантског савеза про-
тив православне цркве је везан и са
формирањем велике Албаније као
стратешког савезника. ДПС је по-
кренула ус вајање Закона о слободи
вјероисповијести непосредно по-
слије учлањења Црне Горе у
НАТО, али је Закон припреман пет
година, како изјављују црногорски
државни званичници. 

Трећи разлог је материјална ко-
рист, присвајање материјалних до-
бара православне цркве, коришћење
у комерцијалне сврхе црквених хра-
мова, крађа и продаја црквеног
имања. 

Четврти разлог, али не по важ-
ности, јесте унијатска мисија римо-
католичке цркве на простору Црне
Горе, која је у времену Југославије
била стратешки спровођена.

АТЛАНТИЗАМ 
И АЛБАНИЗАМ 

Стратегија владајуће партије у
Црној Гори против православља

лошка индоктринација њеног руко-
водства идеологијом атеистичког
екстремизма, што је везано за одре-
ђене генерације васпитане у режиму
комунизма тј. прве не  крштене гене-
рације рођене на размеђи револу-
ционарног раскида са религијом и
враћања вјери послије потискивања
екстремних атеистичких и римока-
толичких кадрова у комунистичкој
партији Црне Горе. 

Челнике партије на власти чине

јесте и подстицање муслиманске
заједнице против православне. Та-
кође, то је била и стратегија Со-
цијалистичке ФР Југославијe, као
чланице НАТО-а, проглашење мус-
лиманске нације и оснаживање исла-
мизма. Заправо, атлантска алијанса је
у борби против православног народа
у Југославији, као и против Совјет-
ског Савеза, користила исламски
фактор, а у контексту америчке по-
литике на Блиском Истоку. 

Стратешки савез са исламским
фактором континуитет је европског
колонијализма, од времена војно-
вјерских крсташких ратних похода
на Исток. У том контексту и конти-
нуитету битан је податак да су од
двадесет једног члана владе, који се
залажу за усвајање спорног закона
и одузимање права и храмова пра-
вославних вјерника, седам чланова
муслимани - албанске и бошњачке
народности, и три члана су римока-
толици Хрвати. Многи муслимани
на интернет друштвеним мрежама
нескривено агитују против право-
славне цркве и за примјену спорног
Закона. Такву политику владајуће
партије критиковала је опозиција и
позивала муслиманску и римокато-
личку заједницу да не заговарају
спорни Закон који омогућава оду-
зимање храмова православне цркве
и обесправљивање православних
вјерника.

Од двадесет једног члана
владе, који се залажу за

усвајање спорног закона и
одузимање права и

храмова православних
вјерника, седам чланова су

муслимани - албанске и
бошњачке народности, и

три члана су
римокатолици Хрвати.
Многи муслимани на
интернет друштвеним
мрежама нескривено

агитују против
православне цркве и за

примјену спорног Закона
Круцијалан контекст и конти-

нуитет у којем је усвојен Закон про-
тив православља у Црној Гори јесте
и евроамеричка великоалбанска по-
литика на Балкану. Албански акти-
висти у власти и опозицији Црне
Горе отворено агитују против пра-
вославне цркве и за права такозване
црногорске цркве тј. за одвајање
митрополије црногорско-примор-
ске од Српске православне цркве.
Албански агитатори и народ су ак-
тивно учествовали у кампањи из-
ласка Црне Горе из конфедералне
заједнице са Србијом. 

Као и нацистички режими и ат-
лантска алијанса је радила  на фор-
мирању велике Албаније, као свог
стратешки сигурног савезника. Ве-
ликоалбански пројекат евроаме-
ричка алијанса спроводи од
почетка прошлог вијека и Балкан-
ских ратова - од ослободилачких
ратова православних народа од ос-
манске окупације. Почетком Бал-
канских ратова организована је у
Британији "Лондонска конферен-
ција'', позната и као Лондонска ми-
ровна конференција, међународни
самит Аустроугарске, Италије, Ње-
мачке, Русије, Уједињеног Краљев-
ства и Француске, сазван у
децембру 1912. због успјеха чла-
ница Балканског савеза у борбама

У знаку Светог Саве: 
Огромна фреска преко хотела ‘’Пљевља’’, у Пљевљима

Митрополит Амфилохије: 
Никад нисам подржао Ђукановића

Амфилохије је, говорећи о Милу Ђукановићу, казао да га никад није
подржао, нити у њему и његовој политици види нешто што би пред-
стављало, макар и посредно, интересе за цркву па ни за државу.

„Он је једно вријеме био познат и препознат као отпадник од поли-
тике Слободана Милошевића, политике која није донијела добра ни
цркви, ни народу. Ни на крај памети ми није било да ће такав човјек
стати на врх једне политике која је по тиранији и једноумљу изгледа
гора од Милошевићеве. О томе свједочи разорена економија, продата
имовина, суверенитет поклоњен странцима, и на крају овакав безумни
закон. У вријеме сукоба са Булатовићем, Ђукановић се напросто пока-
зао политички вјештији од њега: користећи углед цркве први и по-
сљедњи пут је дошао код ћивота Светог Петра, ложио бадњак
(Цетињани му запамтили ’’наложи га наопако’’), тражио пријем код бла-
женог спомена патријарха Павла… Сад се види на шта је то искори-
стио“, појаснио је митрополит.

Он је додао да то да као владика стоји на црквеном трону 30 година
није необичан ни риједак случај у црквеној историји, али да лидер једне
парламентарне демократије не силази са власти исто толико година јесте
преседан.

„Вјероватно га је тај преседан занио да умисли и да себе замисли као
неког ко може стварати или обнављати цркве, без обзира на чињеницу
што није ни крштен, и што је статус слободне цркве одавно регулисан
тиме што је она створила Црну Гору и све што је истински вриједно у
Црној Гори. Као таква, она поштује државу, не очекујући спасења од
партија, па макар то био ДПС, јединствена секуларна партија у Европи
која у свом програму има стварање аутокефалне црногорске цркве.
Многи владари, прије њега, опијени земаљском влашћу и малим безна-
чајним политичким побједама, умишљали су да су и сами виша бића.
Да су неко ко може управљати историјом. И нијесу добро прошли“,
казао је он.

Навео је да се и даље моли Богу, иако је одлучни противник његових
политичких и идеолошких одлука, да се господин Ђукановић призове
памети.

„Не да би и даље безакоњем законе доносио, него да сачува душу ко -
ју, као свако људско биће, има, да сачува свој образ и вјечно људско до-
с тојанство“, закључио је митрополит Амфилохије, за Вијести. (in4s.net)
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Литија у Пљевљима

против Османског царства током
Првог балканског рата. Конферен-
ција је за циљ имала посредовање
између зараћених страна због по-
деле територије, ''као и да се одреди
будућност Албаније ..." Лондон-
ским уговором о миру закљученом
30. маја 1913. године, одлучено је о
формирању државе Албаније. 

Албанско становништво је ве-
ћински вјерски и војно учествовало
у османској окупацији балканских
народа. Послије распада Османске
империје војно и вјерско албанско
руководство је прогласило Декла-
рацију о независности, која  је била
покушај останка Албанаца у ок-
виру исламске Османске империје.
Аустроугарске службе су помогле
остацима албанске османске окупа-
ционе војске да организују отпор
ослободилачким снагама право-
славних балканских народа. Лон-
донски уговор, који су потписале
чланице Балканског савеза - Кра-
љевина Црна Гора, Краљевина
Србија, Краљевина Бугарска и Грч -
ка са једне стране и Османско ца р -
ство са друге стране, био је
ор  ганизован ради очувања осман-
ске империје од могућих ослободи-
лачких напредовања православних
народа на Исток. "Одредбама уго-
вора је великим силама препуштена
одлука о статусу територије која
обухвата територију данашње Ал-
баније. 

На основу овог уговора су ве-
лике силе 29. јула 1913. године од-
лучиле о формирању Кнежевине
Албаније и признале њену независ-
ност." Војска Краљевине Црне
Горе, која је била ослободила Ска-
дар од албанске османске окупа-
ције, морала је напустити Скадар
14. маја. 

Пројекат Велике Албаније био
је остварен почетком Другог свет-
ског рата од фашистичке Италије.
Године 1943, послије пораза Ита-
лије, Албанија је постала марио-
нетска држва нацистичке Њемачке.
Послије рата великоалбански про-
грам је спровођен као државна по-
ли тика Социјалистичке ФР
Ју гославије, као чланице НАТО-а,
која је Уставом формирала ауто-
номну покрајину Косово и Мето-
хију, са правом на
са мо опредјељење, коју је насеља-
вала албанским становништвом, а
протјеривала српско. Истовремено,
у комунистичкој Албанији је
вршена вјерска и национална на-
силна асимилација православног
српског становништва. 

МИСИЈА МОНТЕНЕГРИНА 

Очигледан доказ државне поли-
тике Социјалистичке ФР Југославије
у програму католи чко-ко мунис тичке
коалиције јесте чињеница да је у
главном граду Црне Горе 1972. го-
дине, у времену комунистичког ре-
жима и атеистичке агитације,
изграђен мегаломански римокато-
лички храм на улазу у град. У Под-
горици и Црној Гори православно
становништво је већинско у односу
на римокатоличко, не због бројно-
сти православног, већ што римока-
толика скоро нема, што довољно
говори о мисионарској асимилатор-
ској сврхи изградње таквог римока-
толичког храма у главном граду
Социјалистичке републике Црне
Горе - Титограду. 

У исто вријеме, православна ис-
торијска црква у главном граду под

брдом Горицом зарастала је у
коров, а православно гробље око
цркве је било оскрнављено и пору-
шено. Изградња великог римокато-
личког храма у Подгорици је
почела непосредно послије рушења
православне цркве на Ловћену и из-
градње Мештровићевог маузолеја.

Кључни датум и догађај на који
се позива партија на власти Црне
Горе у усвајању Закона против
Српске православне Цркве у Црној
Гори, јесте формирање Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, касније
Краљевине Југославије, и при-
пајања Краљевине Црне Горе
Троједној Краљевини, одлуком
Подгоричке скупштине 1918. го-
дине. 

У главном граду Црне
Горе 1972. године, у

времену комунистичког
режима и атеистичке
агитације, изграђен

мегаломански
римокатолички храм на

улазу у град. У Подгорици
и Црној Гори православно
становништво је већинско

у односу на
римокатоличко, не због
бројности православног,
већ што римокатолика

скоро нема, што довољно
говори о мисионарској
асимилаторској сврхи

изградње таквог
римокатоличког храма
Заправо, спорним Законом актуе -

лна власт кани исправити историј ску
и политичку неправду, и  пра  вос ла -
вне храмове саграђене прије 1918.
го дине вратити у власни ш тво др -
жаве Црне Горе и такозване Црного -
р ске цркве. Пошто је Црногорска
цр ква партијска подружнице ДПС-а
и нема свештенства, имовина и хра-
мови православне цркве би били
конфисковани, као у доба комуни-
стичког терора, и пренамјеновани у
сврху комерцијалне културе. Међу-
тим, мотив мисије монтенегрина

није само присвајање материјалних
добара, већ и отклон од православне
вјере, и увођење римокатоличке ва-
ријанте вјероисповијести, унијатске
мисије, или римокатолицизма као
званичне државне религије, како је
и изјавиво челник "црногорске црк -
ве". 

Међутим, римокатоличка ми-
сија у Црној Гори је највише
успјеха постигла програмом југо-
словенског покрета у 19. вијеку и
остварењем југословенског држав-
ног пројекта 1918. -  формирањем
Краљевине Југославије. 

Иронија историје је да државна и

духовна доктрина владајуће партије
у Црној Гори представља директан
продукт и резултат југословенског
уједињења 1918. године, а супрот-
ност државне и духовне доктрине
Краљевине Црне Горе династије
Петровић Његош. Заправо, спрово-
ђење југословенског културно-по-
литичко-религиозног пројекта -
идентитетског историјског инжњи-
ринга и религиозног ревизионизма,
формирања новог националног и
историјског идентитета ванправо-
славне вјерске и политичке пер-
спективе. 

Власт ни у Подгорици ни у Београду
не воли критику

Митрополит црногорско-приморски Амфилохије казао је у интервјуу
Вијестима да је премијер Душко Марковић имао историјску прилику да
у ноћи доношења Закона о слободи вјероисповијести искорачи из пар-
тијске сјенке, али да је очигледно да потпредсједник има предсједника,
а предсједник се заноси некаквом обновом цркве, чиме најдиректније
крши Устав ове земље који ради нешто што ниједан нормалан полити-
чар у Европи не ради.

„Отишао сам на разговор са премијером, али испред мене није био
државник, већ потпредсједник партије који има предсједника. Сва наша
аргументација, све наше добронамјерне молбе имале су за циљ прева-
зилажење разлика и подјела. Ми смо, као оштећена, угрожена (тим
Предлогом закона) страна нудили компромисна рјешења. Кад су у глуво
доба ноћи одбили наш амандман који је био саткан од поштовања за-
кона и прописа ове државе тада ми је постало јасно, да сам разговарао
са потпредсједником партије, а не са државником.“, саопштио је.

Он не сматра да се у Србији води кампања против њега, јер је, како
је навео, Србија, са Београдом, Косовом, ваљевским крајем, Банатом и
многим другим областима у којима је провео значајан дио живота, и за
чије је светиње везан одувјек била његова кућа.

„Још увијек често и радо тамо одлазим и интензивно сарађујем не
само са његовом светошћу и Светим синодом као митрополит СПЦ, него
и са другим духовним и добрим људима. Пратим њихов рад, и они прате
и подржавају службу у цркви“, појаснио је митрополит.

Како је нагласио, тренутна размимоилажења са дијелом политичког
врха Србије никад не доживљава лично.

„Сви се ми трудимо, у мјери наших могућности, да радимо за доб-
робит народа и наше помјесне цркве (поготово тамо на Косову и Мето-
хији). А као што видите, свака власт, и она у Београду и ова овдје у
Подгорици, не подносе лако критички став, и највише им одговара кад
их сви тапшу по рамену и све им одобравају док су на власти, а кад сиђу
са власти питају се: ко бјеху они? Моја је дужност да говорим истину,
ради Бога и ради спасења људи, па и њиховог спасења, па и по цијену
да се то некоме од властодржаца не свиди. А опет, не пада ми на памет
да мислим да сам само ја у праву. Све што ми у цркви радимо, прије или
касније, мора проћи кроз суд саборности“, појаснио је.
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РАЗГОВАРАО:
Зоран ВЛАШКОВИЋ

Председник  Одбора Репуб-
лике Српске за помоћ
Србима на Косову и Мето-

хији, Милорад Арлов, је  у правом
смислу златна и челична спона Ре-
публике Српске  и Косова и Мето-
хије.  Он је, у име Републике
Српске,  од 2008.  године до сада
чак 125 пута долазио на КиМ, и то
увек ''пуних руку''. Стигао је до
сваког српског места на Косову  и
Метохији доносећи помоћ бројним
сиромашним српским породицама,
манастирима, школама,  омогућио
је бројне  стипендије српским уче-
ницима и студентима на КиМ....

За ''Српске новине'' Арлов го-
вори о братској помоћи РС Србима
на КиМ, саосећајности српске
браће са двеју територија,  плано-
вима...

Како и од кога је потекла идеја
за формирање Удружења  за помоћ
Србима на Косову и Метохији  Ре-
публике Српске ?

- Мој први долазак на Косово и
Метохију био је 3. маја 2008. го-

дине, два месеца након једностра-
ног проглашења независности Ко-
сова. Кренули смо са једном
фудбалском утакмицом између ве-
терана ФК ''Врбас'' из Бањалуке и
''Трепче'' из Косовске Митровице.
То је била клица свега овог што је
до сада  потекло у помоћи и збли-
жавању српског народа из РС и
Срба на КиМ. Након тога, форми-
ран је и Одбор за помоћ Србима на
КиМ, који је почео да функцио-
нише од августа 2011, када су на
северу Космета биле барикаде и
други проблеми. 

Та сарадња, помоћ и зближавање
резултирали су бројним братимље-
њем општина, школа из РС и КиМ?

- Одбор је заједно са Канцела-
ријом за КиМ 2013. године покре-
нуо братимљење општине Звечан
са општинама Билећа и Гацко,
Звечана са општинама Вишеград и
Челинац, уследило је братимљење
општине Зубин Поток са Калино-
виком, Мркоњић градом и Петро-
вом. Одмах након тога долази
братимљење општина Бањалуке и
К. Митровице, затим, те 2013. го-
дине, збратимиле су се општине

Српска ће увек помагати Србе на КиМ
Остварено на хиљаде братимљења, кумстава, пријатељстава Срба из РС и Срба са КиМ.  Република Српска
гради објекат ''9. јануар'' у Косовској Митровици за 140 деце са посебним потребама

Милорад Арлов, председник Одбора РС за помоћ Србима на Косову и Метохији

Гораждевац (Пећ) са  Невесињем и
Бијељином и Соколцем, и К. Мит-
ровица са Вишеградом, а ту је и
братимљење општина Лепосавић и
Нови Град. Са овим братимљењем
општина потписиване су и повеље
о конкретној сарадњи. Такође  је
важно братимљење  пет основних
школа: ОШ ''Бранко Радичевић'' из
К. Митровице са ОШ ''Свети Сава''
из Бањалуке, ОШ ''Доситеј Обрадо-
вић'' из Шилова са ОШ ''14. април''
из Дервенте, Основна школа из Ли-
пљана са основном школом из
Шамца, ОШ ''Кнез Лазар'' из Грача-
нице са ОШ ''Свети Сава'' из  Брода,
а почетком овог новембра побрати-
миле су се ОШ ''Вук Караџић'' из
Звечана са ОШ '' Вук Караџић'' из
Вишеграда, као и основна школа из
Звечана са ОШ  ''Свети Сава'' из
Гацка.  Братимљења школа ће се
наставити и наредне године.

Ви сте доласком на Дан градске
славе  К. Митровице, Митровдан,
8. новембра,  остварили 125-ти до-
лазак на КиМ и увек сте долазили
''пуних руку'', па реците нешто о
досадашњој помоћи Србима на
КиМ?

- Помоћ је кренула још од 2008.
године, када смо помагали прво ос-
новне школе, спортске клубове и
децу у енклавама, јужно од Ибра.
Редовни божићни и новогодишњи
пакетићи до сада  су стигли до
више од 15.000  српске деце,
највише јужно од Ибра, широм
КиМ. Помоћ је била нарочито ин-
тензивна од 2012. па до данас. До
сада је Одбор спровео више од 15
хуманитарних акција у РС за помоћ
деци са КиМ, за лечење у ино-
странству, итд. Идуће године биће

реализован девети пројекат
''Спојимо децу са КиМ и из Репуб-
лике Српске''. То је наш највећи
пројекат остварен на делу, јер је до
сада 4.500 српске дјеце са КиМ го-
стовало по десетак дана у бројним
српским домаћинствима у 27 гра-
дова и општина  Републике Српске.
Са децом је било и 400 наставника. 

И сада, кад је 1.000 породица са
КиМ и из РС у контакту, то је је
једна најчвршћа веза. Од таквог
дружења настала су бројна братим-
љења, бројна кумства, одласци на
славе. Једноставно, Срби из РС
најбоље разумеју Србе на КиМ и
зато им најискреније желе помоћи.
Посебно ми је драго што већ две
године дјеца и млади са потеш-
коћама у развоју са својим родите-
љима из Удружења родитеља
“Подржи ме“ из К. Митровице  до-
лазе, у том целом пројекту, у Ре-
публику Српску. Помажемо да оду
на море. Желимо да буду дио нас,
да их не одвајамо, да смањимо њи-
хову муку у борби за живот! 

Сваке године за градску славу
К. Митровице Република Српска
поклања погачу, колач са златни-
ком и ликом Светог Димитрија,
који се  подели у центру града
деци. Тако је било и ове године.

У току је градња Центра ''Под-
ржи ме – 9. јануар'' у К. Митро-
вици, за 140 деце са посебним
потребама?

- То је пројекат Одбора  РС за
помоћ Србима на КиМ  и до сада
ово је материјално највећи
пројекат. Ово Удружење у К. Мит-
ровици ''Подржи ме'' функционише
захваљујући помоћи РС, јер смо им

Рачуни за уплату помоћи
Сви који желе помоћи изградњу дневног центра ''Подржи ме'' у Ко-

совској Митровици могу уплатити средства на рачун Одбора у Репуб-
лици Српској: 

55510000341964-45, 
или динарски на Дневни Центар Косовска Митровица: 
200-3058540101991-30.
Контакт адреса: 
odborzakim.bl@gmail.com



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 07ФЕБРУАР 2020.

           

Косовска Митровица: Милорад Арлов и Вук Павловић, добитник
овогодишњег златника

ми  обезбедили простор и финанси-
рамо их већ две и по године. Ми
смо веома поносни што им пома-
жемо, јер настојимо, уз запослене у
Центру, да решавамо проблем на
најбољи начин, пошто та хуманост
према деци са посебним потребама
то тражи  од друштва. Вредност
овог центра, са 700 метара квадрат-
них, биће око 280.000 евра. 

Захваљујући хуманости многих
општина РС, долазимо до сред-
става, а 5. новембра 2019. општина
Бањалука је донела одлуку да се за
овај центар издвоји 10.000 марака.
У РС је покренута велика хумани-
тарна акција за изградњу Центра
''Подржи ме - 9 јануар'' у К. Митро-
вици, где су се у првом реду
укључиле   основне и средње
школе. Треба похвалити градитеља
РП ''Инвест 1980'', власника Радоша
Петровића из К. Митровице, који
овај објекат гради без наплате ра-
дова. Објекат је већ стављен под
кров.  Захваљујемо се предузећу
МТС из К. Митровице и грађевин-
ској фирми ''Звечан 028'', који по-
мажу ову изградњу. Волео бих да
се људи из дијаспоре укључе у овај
хумани пројекат, јер ово  је
пројекат за 140 деце са посебним
потребама и они такав објекат за-
служују. Кад га изградимо,
имаћемо осећај као да смо мана-
стир направили, јер се објекат
гради од хуманости и добре воље
људи  и то ће тој деци бити истин-
ски друга кућа која ће их едуковати
и спремати да сама иду кроз живот.
Верујемо да ћемо га завршити до
Преображења идуће године и Пре-
ображење ће бити слава овог
Центра. У знак захвалности Репуб-
лици Српској, објекту смо дали име
''9. јануар''. Помоћ нам је обећала и
Канцеларија за Косово и Метохију.
Удружење родитеља “Подржи ме“,
под вођством Иване Ракић, функ-
ционише одлично, и прво је право
удружење на Косову и Метохији
које брине и даје много овој дјеци

и својим члановима. 
Наша подршка је безрезервна,

увијек! Република Српска, на моју
иницијативу, 2013. године изгра-
дила је зграду и осам станова за
Србе социјалне случајеве у К. Мит-
ровици. Они су остали без крова
над главом у свим деловима Кос-
мета и станови су подељени 2014.
године. Поклонили смо канцела-
рије Међуопштинском центру за
социјални рад и сједиште Удру-
жењу родитеља “Подржи ме“ у Ко-
совској Митровици. Влада
републике Српске за ову зграду из-
двојила је 255.000 евра.

Република Српска и бројни
поједици су дали многе стипендије
српским ученицима и студентима
на КиМ, често да се не знају њи-
хова имена?

- Имамо једног дивног човека,
пензионера из околине Добоја, који
на годишњем нивоу даје 6.000 евра
за петоро деце на Космету, 100 еура
месечно. Други човек из Шипова,
Ненад Јефтимић, ради у Словенији,
финансира једно дете у К. Митро-
вици, а има и других примера. Та-

кође, петорици студената породице
Зоговић који студирају медицину у
К. Митровици уручили смо 23. но-
вембра 2018. године једнократну
помоћ. Радује нас то што је сваке
године  све већи наталитет међу
Србима на КиМ. Из  Републике
Српске  имамо највећу подршку од
врха државе, Додика, Цвијано-
вићеве  и свих око хуманитарне по-
моћи Србима на Космету. Још
једном понављам да ми из РС вас
на Косову и Метохији најбоље ра-
зумемо.

Срби на Космету су знали да се
одуже Вама за несебичну помоћ и
подршку доделом разних признања,
а такође су Вас прогласили почас-
ним грађанином више општина...

- На Косову и Метохији сам
добио много признања, повеља, за-
хвалница  и ја им се радујем.  Ра-
дујем се на речима хвале од
обичних људи са Косова и Мето-
хије. Најзначајније ми је то што сам
проглашен почасним грађанином
Косовскомитровачког округа, оп-
штина К. Митровица, Зубин Поток,
Звечан, Лепосавић, Србица и Ву-

читрн. Захваљујем се свима који су
ми доделили то признање. Та при-
знања су ме и задужила да морам
још јаче и више да се залажем на
остварењу укупне помоћи свима на
КиМ којима је та помоћ потребна.

Ми ћемо сигурно наставити да
помажемо и у наредном периоду.
Велико признање за помоћ Србима
на КиМ добио сам 2013. године од
тадашњег председника РС Мило-
рада Додика, Орден  заслуга за
народ РС. 

Имам преко стотину неких при-
знања, захвалница, повеља које
чувам. Једно признање ми је по-
себно драго, из Клине у Метохији,
где ми је 12-торо деце из села Ви-
дање својом руком написало за-
хвалницу, јер сам им два пута
однео пакетиће, пре више година,
кад је тамо ретко ко залазио. Никад
не могу да заборавим речи Срба из
тих енклава кад ми се захваљују на
помоћи, али поред тога, кажу,
најважније је што сте нас посетили,
да знамо да нисмо сами.

Милорад Арлов са децом са посебним потребама

Милорад Арлов и Ивана Ракић  испред објекта за децу са посебним
потребама
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By Aleksandra REBIC 

It's been 20 years since Major
Richard Felman of the U.S.A.F.
left us. This dynamic, unforget-

table man was one of the Halyard
Mission American rescues of 1944
who spent the rest of his life honoring
the people who saved him and over
500 of his brothers from the Nazis in
World War Two. He was determined
to repay the "debt of gratitude" to
General Draza Mihailovich, his Chet-
niks, and the Serbian people loyal to
them, and he succeeded. As the
daughter of a Chetnik who knew who
General Mihailovich was from the
time I was a child, people like Felman
would naturally become personal he-
roes to me. Even in death, he remains
an inspiration to get the word out so
that others may know and appreciate
an important part of history that has
remained in the shadows for too long.

Born at the end of May in 1921
and dying just after Veteran's Day in
1999, his passing remains a great loss.
I miss him still. Loyal and dedicated,
with a fierce and true sense of purpose,
Major Felman was truly a tireless war-
rior that deserves the title of "Hero".

He never stopped. It became his
mission in life. For 55 years, over half
a century, Major Richard L. Felman
of the United States Air Force worked
ceaselessly to do one thing: to repay a
debt of gratitude and to say "Thank
You" in a most meaningful way.

As we in America just commemo-
rated Veteran’s Day and are celebrat-
ing our Thanksgiving holiday, it is our
turn to remember and say “Thank
You”  to a man that all those who
knew him will never forget. Writing
these things is never easy, especially
when you are trying to properly honor
the life and work of someone you
knew personally, liked and respected
very much, and whose passing leaves
a void that cannot be filled. It is my
hope that through reading this tribute,
those who never had the privilege and
pleasure of meeting this fine man will
come to know and appreciate him.
Major Felman's tireless efforts reflect
some of the best virtues of human
character: Loyalty and Honor.

Richard L. Felman was born in the
Bronx, in New York City, on May
29th, 1921. He was the son of David,
an American, and Dora, a Jewish im-
migrant from Poland. He had one
brother, Irwin, born six years earlier.
At 21 Felman enlisted in the U. S.
Army Air Corps on July 24, 1942 and
became a master navigator. He would
go on to fly combat tours in WWII
and in Korea and would receive 27
awards and decorations over the
course of his military career. In early
1944 he was assigned to the 415th
Bombardment Squadron, 98th Bom-
bardment Group, 15th Air Force, sta-
tioned in Lecce, Italy as a Second
Lieutenant. He would be flying B-
24s, the "Liberator" bomber.  His
plane, "Never a Dull Moment" would
live up to its name.

Returning from a bombing mis-
sion in July of 1944 over the Ploesti
Oil Fields in Romania, Hitler's main
and most essential supply of oil at the
time, Felman's B-24 was hit by Ger-

A Tireless Warrior for the Truth 
More than 500 American airmen and additional Allied airmen would be rescued, taken care of, and evacuated to
safety over the next several months at great cost to the Serbian people who had protected them

man ME-109s. Ten of the eleven man
crew was forced to bail out from
18,000 feet over the hills of Yugoslavia.
In the attack and subsequent fall, Fel-
man was wounded and would receive
a Purple Heart for those wounds.

Of all the places in Yugoslavia to
land in July of 1944, he was fortunate
enough to land smack in the heart of
Serbian territory. Unfortunately, it
was also Nazi occupied territory, and
the enemy had seen him coming
down from the sky. The Germans had
counted all ten of their chutes coming
down and knew exactly where they
were, but they could not get to them in
the hills. That was the first stroke of
good fortune. The second, and what
would become the most significant,
was that Felman was immediately
surrounded by the Serbian Chetniks
of General Draza Mihailovich, Com-
mander of the Yugoslav Army in the
Homeland, and the Serbian peasants
loyal to them in the area. These were
friendly hands Major Felman and his
compatriots had fallen into. An im-
mediate friendship was forged be-
tween them, and it was a friendship
that would last for the rest of Richard
Felman's lifetime.

In their briefings before the bomb-
ing mission, Felman and his crew had
been told that if they ever had to bail
out over Yugoslavia to avoid the men
in the beards and fur hats - the Chet-
niks - for they would 'cut off their
ears'. The crew was instructed to look
for the men with the red stars on their
hats - Tito's Partisans (the Yugoslav
communists).

This contradicted everything Fel-
man had heard about Mihailovich and
his Chetniks from when Time Maga-
zine had named Draza Mihailovich
"Man of the Year" for being the
leader of the first successful resistance
to the Nazis in occupied Europe. Nev-
ertheless, the first thing Richard Fel-
man did when the strangers came
running towards him was to reach for

Remembering Halyard Mission Veteran Major Richard L. Felman 

his ears. Not only did his ears stay in-
tact, he was nursed back to health,
fed, sheltered, clothed, and protected.
He was also initiated into the benefits
of Serbian shlivovitza, an exception-
ally strong homemade plum brandy.

A story that Major Felman would
tell over and over again after he re-
turned home, everywhere he went, in-
cluding the halls of Washington D.C.,
was about something he personally
witnessed shortly after falling into the
hands of the Chetniks. The Germans
gave General Mihailovich an ultima-
tum to turn over the Allied airmen, or
a village near Pranjani, Serbia of 200
women and children would be burned
to the ground. Mihailovich refused.
Felman would learn later how painful
this decision was for the Serb general
who did everything possible through-
out the entirety of the war to limit the
brutal German reprisals against Ser-
bian civilians.

The Germans made good on their
threat. The village was torched, and
the Serbian civilians perished. That
tragic event would fuel the rest of
Richard Felman's life work. As the
daily bombing offensives against the
Germans increased and more and
more Allied airmen were shot down
over Yugoslavia, MIA, an OSS res-
cue unit commanded by Lieutenant
George "Guv" Musulin along with
Master Sergeant Michael Rajacich

and radio operator Specialist Arthur
Jibilian, in coordination with the U.S.
Fifteenth Air Force, was formed and
dropped at night deep into Nazi occu-
pied territory in Serbia. With them
they brought medical supplies, short
wave radios, and a classified evacua-
tion rescue plan that would come to
be known as "Operation Halyard" or
the "Halyard Mission". More than
500 American airmen and additional
Allied airmen would be rescued,
taken care of, and evacuated to safety
over the next several months at great
cost to the Serbian people who had
protected them. Every single one of
the fallen flyers would return to their
families and their homes alive. It was
nothing short of a miracle.

The rescue operations that began
in early August of 1944 and ended at
the end of December 1944 would be-
come known as the greatest rescue of
Allied airmen from behind enemy
lines in the history of warfare. Major
Felman, after spending enough time
with the Chetniks running sabotage
missions against the Nazis to witness
and know first hand who was doing
what on the ground, was among the
first group of Americans airlifted out
on August 10, 1944. The last evacua-
tion was successfully completed in
December of 1944 under the leader-
ship of Captain Nikola Lalich.

Major Richard Felman and Aleksandra Rebic on the evening of the 100th Birthday Celebration Event for General
Mihailovich in Chicago on April 23, 1993 at the Congress Hotel. A wonderful evening, indeed. Photo: Rebic

Collection
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Италијани су 17. октобра
1941. били на путу да уђу у
Дрвар, сходно решењу оку-

паторских сила, јер хрватска војска
није могла поново да заузме тери-
торију коју су освојили и посели
четници.

Мане Роквић је био један од
оних Срба устаника, који су веро-
вали да су четници сами довољно
јаки да се боре не само са уста-
шама, него и са Италијанима, и да
не треба да се чека пролеће. Он је у
том свом убеђењу остао са својим
одредом и на Плочама, недалеко од
Дрвара, сачекао италијанску
војску, која је ишла од Грахова
преко Ресановаца за Дрвар. Кад је
борба започела Мане је приметио
нешто чему се није никако надао и
што није очекивао као члан Кому-
нистичке партије, већ дванаест го-
дина. Осетио је у својим редовима
одсуство људи за које је знао да су
чланови Партије или њени симпа-
тизери. Мане није могао да доврши
борбу са Италијанима, па је пову-
као одред и пошао према Дрвару, у
намери да тамо стигне пре Ита-
лијана и да у исто време извиди о
чему се ради и зашто ни један члан
Партије није ишао с њим у борбу
против Италијана.

Приближујући се Дрвару Мане
Роквић је приметио да варош гори,
па је појурио и нашао комунисте
Славка Родића, Љубу Бабића,
Илију Дошена, Воју Кречу и још
неке скојевце како посматрају
Дрвар који гори у пламену.

Видевши их Мане је био изван
себе од беса, па их је љутито упи-
тао шта ту раде и зашто нису били
тамо где је требало водити борбу с
Италијанима.

Разочарење Манета Роквића
Приближујући се Дрвару Мане Роквић је приметио да варош гори, па је појурио и нашао комунисте Славка
Родића, Љубу Бабића, Илију Дошена, Воју Кречу и још неке скојевце како посматрају Дрвар у пламену

— Друже Мане, ти знаш циљеве
Партије као и ми. Наш задатак је да
организујемо народ на партијској
линији и проширимо и учврстимо
партијске редове, а не да се изла-
жемо зрнима окупаторске војске,
— одговорио је сасвим хладно
Славко Родић.

— А ко је запалио Дрвар и Ошт-
рељ? — питао је Мане.

— Ми смо запалили да Ита-
лијани немају где да станују, —
рекао је опет Родић осмехујући се
овлашно.

После тог одговора Мане је, раз-
љућен, стао да се зноји, али се
уздржао да Родића и остале као
Србе не убије, па је окренуо кундак
и почео да их немилосрдно туче.
Тада су партијци побегли низ
страну, а Мане је задржао своје
људе, који су били потрчали за бе-
гунцима да их докусуре.

— Нису отишли да запале неко
хрватско село где Италијани ста-
нују, него српско, као да до сада
нису већ толика изгорела, — грдио
је Мане Роквић.

После 12 година оданог члан-
ства у Комунистичкој партији,
Мане Роквић је тога дана престао
да буде комуниста и тиме учинио
неопростив прекршај и смртни
грех према Партији, која ће отада
отпочети да га прогони и вреба, и
он ће с њом да се бори, али, као хи-
љаде других часних Срба, неће
преживети рат. За оно нешто мало
живота што му је било преостало,
Мане Роквић је ишао Крајином,
борио се и опомињао српски народ
на опрезност.

— Партија није заинтересована
за борбу против усташа и окупа-

Историја

тора, него за нешто сасвим друго.
Она хоће по сваку цену да при-
граби власт и то јој је главни циљ.
Идући том свом циљу она ће вас

терорисати и убијати, — говорио је

Мане Роквић на свим скуповима

Срба по Крајини.

Мане Роквић

On October 17, 1941, the Ital-
ians were on their way to enter
Drvar, as this was their origi-

nal plan, because the Croatian Army
couldn’t take back the territory lost
and under the control of the Chetniks. 

Mane Rokvić was one of those
Serbian uprisers who believed that the
Chetniks were sufficiently strong
enough to battle not only the Ustashe-
but the Italians as well, and that they
shouldn’t wait until Spring to do so.
It was in that conviction that kept him
and his detachment in Ploče, not far
from Drvar waiting for the Italian
Army which was making it’s way
from Grahovo through Resanovci to
Drvar. 

When the battle began, Mane no-
ticed something he had never hoped
for and what he had not expected as a
member of the Communist Party for
twelve years.  He noticed an absence
of men he knew to be members of the
Party or it’s sympathisers.  

Mane couldn’t finish the battle
with the Italians, so he withdrew his

detachment and headed for Drvar, in
order to get there before the Italians.
He also wanted to find out why not
one member of the Party joined him
in battle against the Italians.

“They didn’t go to set fire to
a Croatian village where the
Italians were already stay-

ing, but rather a Serbian one
as if up to now enough Ser-

bian villages weren’t burnt”,
scolded Mane Rokvić

Approaching Drvar, Mane Rokvić
noticed that the town was burning. So
he rushed closer and found commu-
nists Slavko Rodić, Ljubo Babić, Ilija
Došen, Voja Kreča and some local
Party activists observing Drvar which
was burning in flames.  Seeing them,
Mane was beside himself and angrily
asked them what they were doing
there and why they weren’t there
where it was necessary to fight the
Italians.

“Comrade Mane, you know the

Mane Rokvic`s dissapointment
Approaching Drvar, Mane Rokvić noticed that the town was burning. So he rushed closer and found communists
Slavko Rodić, Ljubo Babić, Ilija Došen, Voja Kreča and some local Party activists observing Drvar which was
burning in flames

goals of the Party as do we.  Our task
is to organize the people by Party lines
and to expand and consolidate the
Party ranks, not to expose ourselves to
the bullets of the occupying army“,
answered Slavko Rodić, coldly.

Mane inquired as to who set fire to
Drvar and Oštrelj and was told by a
smiling Rodić that they set the fires
so, the Italians would have no place to
stay.

After that response, Mane was
clearly angered and began sweating,
but was able to keep from killing
Rodić and the others only because
they were Serbs.  So with the butt end
of his riffle he began mercilessly beat-
ing them.  The Party members man-
aged to run away and Mane restrained
his men from going after them to fin-
ish them off.

“They didn’t go to set fire to a
Croatian village where the Italians
were already staying, but rather a Ser-
bian one as if up to now enough Ser-
bian villages weren’t burnt”, scolded
Mane Rokvić.

After twelve years as a loyal mem-
ber of the Communist Party, Mane
Rokvić stopped being a communist
that day and with that committed an
unforgivable act against the Party
punishable by death.  From then on he
would be prosecuted by the Party and
battle against it, and as so many Serbs,
would not survive the war.  With the
little time he had, he went to all parts
of Krajina in battle and reminded
Serbs to be aware.

Mane Rokvić spoke the following
words at all the Serb rallies across
Krajina, “The Party isn’t interested in
battle against the Ustashe or occu-
piers, but rather something else com-
pletely.  It wants by all cost to attain
power, and that is its main goal. Fol-
lowing that goal, it [the Party] will ter-
rorize you and kill you".

From the book “POŽAR U KRA-
JINI“ (FIRE IN KRAJINA), By

Nikola Plećaš “Nitonja”

History
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Rome, 1964. Nikica Kosanovic speaks at the tomb of Chetnik senior
commander Dobroslav Jevdevic

Toronto, 2020:
Nikica Kosanovic's grave at York Cemetery

By George VUJCIC

For the fourth edition of Chroni-
cling the Lives of Serbs in
North America, I will be cover-

ing the life of Nikola “Nikica”
Kosanovic who is interred in York
Cemetery in Toronto.

Nikola “Nikica” Kosanovic was
born on April 8, 1916 in Jasenak (the
part known as Vrelo) near Ogulin in
Lika to father Todor and mother Sara.
After completing his education in
Jasenak, he joined the Royal Yu-
goslav Army and he was a member of
the Army when the Second World
War broke out.

He actively took part in the Chet-
nik uprising (the Third Serbian Upris-
ing as it is now commonly known) in
his region and he remained in the bat-
tle ranks until the end of his life – in
war and later on in life as an émigré.
Showing great courage, he became
the commander of his company and
later the commander of the Chetnik
batallion in the units of vojvoda Do-
broslav Jevdjevic.They fought in
Lika, Slovenia and battled their way
back into Lika and on to Gacka
dolina. At the end of December 1944,
the Chetniks were abandoned by the
Allies and had an unfavourable end to
the war. All Chetnik units of the Kra-
jina region went to Slovenia. Under
the command of Captain Dusan Dza-
kovic who was commander of the
corps, Nikica Kosanovic and his
batallion fought hard battles with two
enemies at the same time: the Croat-
ian fascist Ustashe and the communist
Yugoslav Partisans. Nikica showed
indescribable heroism. Nikica and his
Chetniks crossed the Karawanks
mountain range of the Southern Lime-
stone Alps on the border between
Slovenia to the south and Austria to
the north – a feat which was, as his
soldier Marinko Marijan later said,
“Something an entire book could be
written about.”

After surviving displaced persons
camps in Italy and Germany, Nikica
emigrated to England and continued
on the path of the leader of the Third
Serbian Uprising General Dragoljub

Nikola “Nikica” Kosanovic (1916–1982)
He actively took part in the Chetnik uprising (the Third Serbian Uprising as it is now commonly known) in his
region and he remained in the battle ranks until the end of his life – in war and later on in life as an émigré

“Draza” Mihailovic. In England, he
was chosen as the first president of
the Organization of Serbian Chetniks
Ravna Gora (OSCRG). He moved to
Canada in 1959 and in 1963 after the
passing of Milan Cvjeticanin, he be-
came the president of the Central Ad-
ministration of the OSCRG. He was
also the editor of Kanadski Srbobran
(The Canadian Srbobran) – the news-
paper of the Serbian National Defence
in Canada – and he was president of
the OSCRG sector in Toronto.

On January 17, 1982, Nikica
Kosanovic unexpectedly passed away
at the age of 65. He was interred on
January 19th in the unofficial Serbian
section of York Cemetery in Toronto
(Section A, Lot 1085) and his funeral
was attended by a large number of his
Chetnik brothers, friends and rela-
tives. After Nikica’s passing, his Eng-
lish wife Dorothy took part in a
sentimental and symbolic Serbian
custom: she travelled all the way to
Nikica’s birth place of Jasenak and

Chronicling the Lives of Serbs in North America

brought back a bag of soil with which
she covered his grave.

Goodbyes were given in the Saint
Michael the Archangel Serbian Or-
thodox Church in Toronto by Fr.
Djuro Vukelic in the name of the
Eparchy and also in his name as
Kosanovic’s friend and comrade from
the hard days of the Second World
War. Goodbyes were also given by
the president of the Saint Michael the
Archangel Church–School Commu-
nity Stevo Kangrga. At the cemetery,
emotional speeches were given by the
president of the Central Administra-
tion of the OSCRG Tomica Ivance-
vic, the president of the Serbian
National Defence in Canada Milutin
Bajcetic and its long-time collabora-
tor Marinko Marijan. The large num-
ber of people present in church and at
the cemetery and the many wreaths
that were laid at the bier of the late
Nikica Kosanovic proved how re-
spected and loved he was by the Ser-
bian national emigration and by his

Chetnik brothers.
He was survived by his wife

Dorothy, son Nikola and daughters
Radmila and Seka along with his
daughter-in-law, sons-in-law and
grandchildren.

While tracking down this informa-
tion and while visiting Nikica
Kosanovic’s grave at York Cemetery,
I was reminded of the well-known
saying in the poem and play Gorski
vijenac (The Mountain Wreath) by
Petar II Petrovic-Njegos: blago onom
ko dovijeka zivi, imao se rasta i roditi
which in English roughly translates
to: blessed is he whose name lives
forever, a good reason had he to be
alive. May we never forget the heroic
Nikica Kosanovic and his Chetnik
brothers and may we always be grate-
ful. 

Vecnaja pamjat!

Slovenia, 1944. Nikica Kosanovic stands in the middle
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Ивко Јовановић из Пожеге
био је командир чете, а
 потом батаљона, у Дра жи -

ном Златиборском и Пожешком
кор пусу. Комунисти су га осудили
на 20 година робије, од којих је већ
део издржао, у Сремској Митрови -
ци. Када је, 1990. године, чуо за
‘’По гледе’’, одмах нам се јавио. До
по следњих дана био је веран са ра д -
ник и читалац ‘’Погледа’’. На нашу
молбу, записао је и причу која
следи, а која је у овој серији при -
мера највећих комунистичких зло -
чина, број осам:

Навешћу и случај када је отац
комуниста убио свог сина јединца.
Кра тко о оцу: Петко Тановић, аба -
џија из Пожеге, био је стари Ву ко -
варац и комуниста, имао је жену
Ми лицу, сина Радојицу, ђака пред
завршетком велике матуре, једног
од најбољих спортиста региона.
Бранио је за пожешку „Глорију“, а
да није било рата прешао би у
БАСК. Имао је и ћерку Јулу, која је

била ученица Учитељске школе у
Ужицу, а сада као пензионер живи
у Шапцу или околини. Петко је био
поверљива личност. Заједно са
Сло боданом Пенезићем, Виданом
Ми ћићем, Боровићем и Вуколом
Дабићем, из села Мушвете код Ча -
је тине довео је Живојина Павло -
вића, шпанског борца, члана КП
Фра н цуске и КПЈ, пред Јосипа
Броза, током ‘’Ужичке републике’’
1941. године. Броз му је рекао:
„Слу шај, Ждребе, не стигох те у
СССР-у, ни у Шпанији, ни у Фра н -
цу ској, стигох те овде у твом ро д -
ном крају“. После тога је настало
му чење. Павловић је дотучен и ба -
чен у јаму у Крчагову, где су ко му -
нисти тада сахрањивали и остале
жртве терора. У мучењу су пр ва чи -
ли Броз, Ранковић, Ђилас, Петар
Ста м болић, чак и Владимир Де -
дијер.

Пошто је Петко био озлоглашен
као убица, породица му је била под
ударом освете, а првенствено син

Примери највећих злочина комуниста (3)
‘’Угледни партијац’’ Петко Тановић наредио је да се стреља његов син Радојица - а после је полудео

му Радојица. Школски другови су
му саветовали да се склања кад они
нису ту. Када му је то досадило,
потражио ме је преко моје сестре
коју је познавао. Са њом је дошао у
мој крај да нам се јави. Код нас је
остао и био је омиљен омладинац у
омладинској чети. Када су омла -
дин ци слати у школу резервних
официра, замолио сам мајора Ми -
лоша Марковића, команданта
Пожешког корпуса, да га укључи у
списак. Мајор је био паметан човек
па је то урадио и без мене, по ка за -
вши ми да га је ставио под број
један, иако је по азбуци био на
крају. Мајор ме је похвалио што
сам се тако поставио према свом
другу. Омладинци су завршили
шко лу резервних официра, а међу
првима у рангу нашао се Радојица
Та новић. У то време постојале су
две такве школе, једна у Источној
Србији, негде испод Хомоља, а у
Западној Србији у Брајићима. Ови
који су били у Брајићима, међу со -
бно су направили велико дру -
гарство и међуповерење.

За одмазду што се Радојица при -
кључио својим друговима, дошла је
одмазда оца да казни свог сина
„издајника“ и „народног“ непри ја -
теља зато што је постао резервни
официр и прихватио идеолошке
смернице Равногорског покрета.
Приликом заробљавања многих
припадника Равногорског покрета
по повратку из Босне, равногорци
су и даље били под оружјем. Хва -
тани су, па је тако ухваћен и Ра до -
јица Тановић. Стрпани су у
двориште неке школе крај Дрине, а
податке је узимао мајор Озне за
Под риње Минић зв. Шпанац.
Давши своје име и презиме Ра до -

јица Тановић, мајор га је питао:
„Шта ти је Петко Тановић“, Ра до -
јица је одговорио: „Рођени отац“.
Мајор је рекао да ће проверити да
ли је то истина, што је и учинио.
Све су извели на стрељање и њега
последњег. Мајор је питао свог
колегу Петка телефоном шта да
ради са његовим сином, а Петко му
је рекао:

„Јеси ли побио остале у духу
Титовог циркуларног наређења, да
све заробљене припаднике Равно -
гор ског покрета, без обзира на
године и пол треба стрељати, јер ће
их народ у свом месту бранити…“

Изузетак су чинили официри ко -
ма нданти и функционери Централ -
ног комитета, који су спровођени у
места где су деловали да им се тамо
суди.

Кад му је мајор рекао да је стр -
ељао све заробљене, Петко му је
рекао да стреља и његовог сина. Че -
дина, сестра Драгана Кувељића,
прв оборца, која је била секретарица
код Петка, осумњичена да је она
предлагала да се Радојица стреља,
изјавила је да она у то није
умешана, а да је то била одлука
Пет кова. Петко је ову ствар крио од
супруге и кћерке, али су то оне
сазнале од Шпанца. Касније је Пе -
тко ментално пореметио, ноћу је
ус тајао и ишао у вашариште – игра -
ли ште где је његов син некада
играо фудбал, зовући: „Сине, Ра до -
јица, опрости“. Радио је то дуже
вре мена и најзад умро, остављајући
иза себе супругу Милицу и кћерку
Јулу. 

Наставиће се

Митар Ребић је данас најста-
рији Дражин четник у
Аустралији. Родом са Ро-

маније, током рата је био у Рога-
тичкој бригади, под командом
капетана Радомира Нешковића.
Ово је била једна од највећих и
најбољих четничких бригада. Во-
дила је низ борби против усташа,
Немаца и партизана. Митра су
Немци заробили маја 1943. године
у Операцији ‘’Шварц’’. Из зароб-
љеништва, после проласка кроз
послератне логоре, Митар се одсе-
лио у Аустралију.

Са Митром је разговарао наш
сарадник из Сиднеја, Братислав
Станковић. Овом приликом прено-
симо Митрова сећања на ратовање
у Далмацији и Книнској крајини,
током зиме 1942/43. Тада је у
помоћ војводи Ђујићу Дража по-
слао Експедициони корпус, под
командом мајора Петра Баћовића,
састављен од 3.000 најбољих чет-
ника из Источне Босне и Херцего-
вине.

Ово су Митрове речи, забеле-
жене видео камером:

‘’Чича је наредио да идемо у

Сведочење Митра Ребића
Током рата четник Рогатичке бригаде, Митар је данас најстарији Дражин четник у Аустралији. Доносимо
његово сећање на борбе у Далмацији и Книнској крајини, у зиму 1942/43, када је Дража послао помоћ
војводи Ђујићу, као и сећање на војводу Доброслава Јевђевића

Стари четници

Далмацију да помогнемо Ђујићу,
јер на Ђујића су напали и комуни-
сти и усташе и он није могао да се
одржи. И пошли су 1. летећа рога-
тичка бригада и пошла је једна из
Сребренице, Власенице отуд, мис-
лим да је била друга бригада, не
знам.

Ми кад смо напали тамо, на Ши-
роком бријегу, дочекала нас је
Францетићева легија. Црна легија.
Ми смо то разбили...

Италијани да нису спашавали
народ од усташа у Далмацији, ко-

лико би их још погинуло.
На Динари комунисти. Они нас

нападали у оној околини стално. И
ми њих. Четири пута узмемо Ди-
нару ми, а онда они врате назад.

Једног смо усташу ухватили у
Книнском пољу, тамо испод Ди-
наре и дотерали га на испит. Кад
излетеше... устадоше бабе... Каже,
он ми је убио сина, нека каже убио
ми мужа, нека... вриште... Милисав
Илић га не да. Водимо га на саслу-
шање. А Милисав... ево вам га...
тамо га жене смлатише.’’

О Јевђевићу
Кад смо нападали на Невесиње, кад смо потерали трећи пут, дошао

је Јевђевић, и вико: ''Напред, соколови моји''
И он се диго, с пикавцом, а Нешковић, командант мој, зграби га за

раме: ''Доље! Сунце ти твоје, боље сви да изгинемо него ти!''
Јевђевића ја познам кад сам био пет година. Пролазио, долазио, он је

био са Богољубом Јевтићем... Он је био народни посланик само два
дана. Кад су га изабрали за народног посланика... он је новинар био,
исто... он је одмах написао нешто, држави се није свиђало, Јевђевића у
затвор.

Он зна сваког човека... Ја кад сам га видео у Италији, кад је дошао са
лимузином однекле, и пита... је ли овде мој кум... Аћим Куроман. ...и
онда пита за свакога човека у селу... у главу свакога зна. 

Ивко Јовановић, око 2000-те године
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Часни оци, ожалошћена фами-
лијо, тужни зборе, у име
Централне Управе и свих

чланова Организације српских чет-
ника "Равна Гора" примите наше
најискреније саучешће.

Миленко Ђуровић је рођен 11.
фебруара 1925. године на Ђуровића
брду изнад Гуче, у Драгачевском
крају, од оца Срећка и мајке Љу-
бице.

Основну школу је похађао у
Гучи, а гимназију у Чачку. У Кра-
љеву га затиче 2. светски рат. Отац
Срећко због помагања Равногор-
ског покрета бива ухапшен од Ге-
стапоа и послат у злогласни
нацистички логор Маутхаузен у
Немачкој, одакле се није вратио.

Био је председник
Канадско-српског

националног комитета,
сарадник листа Братство,
а потом и његов уредник,

после смрти Алије
Коњхоџића. Био је члан

многих националних
организација:

Организације српских
четника "Равна Гора",

Српске народне одбране,
Српске братске помоћи,

Конгреса српског
уједињења итд

Миленко и брат му Раде настав-
љају да помажу Равногорски по-
крет и борбу ђенерала Драже
Михаиловића, прикупљајући ин-
формације и редовно обавешта-
вајући четничку команду у близини

Краљева.
Године 1944. приступа једини-

цама потпуковника Николе Кала-
бића и са саборцима креће пут
Босне. За то време био је неразд-
војан са Мишом, сином Николе Ка-
лабића, кога су касније ухватили
комунисти и убили.

Преживевши Босанску голготу,
стиже у Италију. У логору Еболи
завршава гимназију и курс за учи-
теља. Следећи пример многих са-
бораца, емигрира у Канаду, прво у
Монтреал, где похађа студије хе-
мије, а по дипломирању долази у
Торонто, где живи до краја живота.

Био је председник Канадско-
српског националног комитета, са-
радник листа Братство, а потом и
његов уредник, после смрти Алије
Коњхоџића. Био је члан многих на-
ционалних организација: Организа-
ције српских четника "Равна Гора",
Српске народне одбране, Српске
братске помоћи, Конгреса српског
уједињења итд.

Био је председник цркве Светог
Архангела Михаила на Делаверу у
Торонту, а пре раскола и члан цркве
Свети Сава и њеног црквеног хора.

Био је уредник и директор
српског радио програма "Равна
Гора" који ради пуних 48 година.

Увек је био редован гост на свим
важним догађајима српске зајед-
нице у Онтарију, па и шире. Био је
уважен и у политичким круговима
Канаде, као члан Конзервативне
партије, где је био и кандидат за по-
сланика за време премијера Џона
Дифенбејкера.

Године 1957. упознаје супругу
Бранку и са њом ствара фамилију.
Добијају троје деце, ћерке Мирјану
и Радмилу, и сина Милана.

Миленко Ђуровић (1925-2020)
Чика Миленко никада није заборавио свој завичај и увек га је носио у срцу

Чика Миленко никада није забо-
равио свој завичај и увек га је носио
у срцу.

Ту љубав према домовини је
пренео на своју децу и целокупну
српску заједницу. Његов радио про-
грам Равна Гора је био спона, која
нас је повезивала са отаџбином, по-
могла да опстанемо у новом свету
и да одржимо српски језик, културу
и обичаје.

Наша заједница је изгубила ве-
ликог човека.

Цитираћу речи Блаженопочив-
шег Владике Петра Другог Петро-
вића Његоша: Благо оном ко
довијека живи, имао се рашта и ро-
дити.

Почивај у миру, чика Миленко.
Бог да ти душу прости, Вјечнаја
памјат.

Ненад Чудић

It is with great sadness that we an-
nounce the passing of Milenko
(Bill) Durovic at the Humber

River Regional Hospital in North
York on Tuesday January 28, 2020, at
the age of 94.

Milenko is survived by his loving
and dedicated wife Branka, daughters
Mirjana (Bude) Smiljanic with
Radomir (Jovana) & Danica, daugh-
ter Radmila (Goran) Radosavljevic
with Maya & Jana and his son Milan
Michael. Cherished Brother in law to
Vlada & Milena Misich and Uncle to
Bob (Kim) Misich and Ljiljana
(Ernest) Douthwright. 

He is predeceased by parents
Srecko & Ljubica, sister Radmila and
brother Rade. 

Milenko was born in the moun-
tainous region of Guca, Serbia on
February 11, 1925. After being a sol-
dier in WWII following the Chetnik
movement, he came to Canada in
1948. He first lived in Montreal where
he got a Science degree in Chemistry
and later in 1951 he came to Toronto,
where he spent the rest of his life.
During his residence in Toronto he
had a successful dry cleaning business
for over 50 years.

He worked tirelessly to preserve
culture, which was extremely impor-
tant to him, through his publication

Bratstvo Fraternity and the Serbian
Radio Program Ravna Gora on CHIN
Radio, which aired in 1972. He be-
longed to many organizations to pro-
mote and preserve Serbian Heritage;
Serbian National Defence, Serbian
Brothers Help, Ravna Gora Chetniks
Movement, and the Unity Congress-
to name a few. He also, sang in the St
Sava choir for decades. It is through
the SOCA choir festival that he met
his wife Branka in Detroit in 1957.

He worked tirelessly to pre-
serve culture, which was ex-
tremely important to him,

through his publication
Bratsvo Fraternity and the

Serbian Radio Program
Ravna Gora on CHIN Radio,
which aired in 1972. He be-
longed to many organiza-

tions to promote and
preserve Serbian Heritage;
Serbian National Defence...

He raised his three children in the
Serbian tradition by sending them to
Sunday school to learn cyrillic , St.
Sava camp (Shadeland) in Pennsylva-
nia and insisting they joined  folklore,
church choir, tamburica ensemble and

Milenko (William) Djurovic (1925-2020)
As the dignified gentlemen that he was, he deserves to be remembered as a great Serb, strong member of the
community and an outstanding human being

even a theatre group.  It was very im-
portant that the family never forgot
where we came from, even though we
were all living in Canada.

He loved his family, friends, and
Kumovi and touched them all with his
unforgettable warmth, wisdom and
humour. He cared about everyone and
loved to give advice.  To know him
was to love him. He was an outstand-
ing Patriarch to the Durovic and ex-
tended families. He was tough but fair
and we all learned invaluable lessons

from him. 
As the dignified gentlemen that he

was, he deserves to be remembered as
a great Serb, strong member of the
community and an outstanding human
being. Gone but never forgotten. We
are all proud to have called him our
friend, Kum, father, uncle, and grand-
father.

Memory Eternal.  
Vjecnaja Pamjat
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ПИШЕ: Драган КРСМАНОВИЋ

Током најновијег „таласа“ ре-
визије историје Другог свет-
ског рата, посебно дешавања

на територији Независне државе
Хрватске (НДХ), ревизионисти,
када већ не могу негирати почи-
њене злочине покушавају да неги-
рају геноцидну намеру као једно од
основних обележја геноцида. Све-
доци смо да се, због тога, Холо-
кауст и геноцид над Србима и
Ромима оправдава и војним разло-
зима. Уводи се теза да је хрватска
држава суочена са побуном која је
задирала у темеље њеног опстанка
одлучила да изврши изолацију „не-
лојалних“ елемената те да је само-
вољом  неких усташа та изолација
изашла из оквира одређеног и по-
примила карактер масовних зло-
чина, али да је овај феномен био у
оквирима ратних насиља каква су
се дешавала и на другим странама
и по организованости и обиму да
није имао карактер геноцида, те да
је у суштини плод ратних напора да
се порази противник а у којима се
„мало претерало“.

Ова прича има своје исходиште
још у периоду Другог светског рата
када је надбискуп Степинац у про-
леће 1942. године посетио Папу и
поднео му обиман извештај. У том
неутемељеном извештају он је
напао Србе, четнике и комунисте, и
описао њихове тобожње злочине
почињене према хрватском народу,
наглашавајући и фалсификованим
документима, доказујући да су
Срби изазивачи и кривци за све не-
реде и злочине у Хрватској, и да су
Хрвати убијали само у само-
одбрани. Тај извештај поднет је у
циљу оправдавања поступака като-
личког свештенства у срамотној и
крвавој политици „католизације“ и
„хрватизације“ Срба као и његове
сарадње са усташама (Гласник
српског ИКД Његош, свеска
45/1985, стр 127).

Да би се о овој тези уопште рас-
прављало неопходно је утврдити
карактер и циљеве рата у који се
НДХ укључила. У сваком коали-
ционом рату (какав је био рат на-
цистичке Немачке и њених
савезника) победа се остварује на
главном правцу који изводи ка
стратегијским објектима не-

пријатеља. Немачка победа би „це-
ментирала“ успостављену НДХ и
зато би требало да је успех у кам-
пањи  против СССР-а, Велике Бри-
таније и САД био приоритет и
власти НДХ. Логично би било под-
ржати немачке напоре за победу а
питања дефинитивног уређења
државе оставити за период након
остваривања коначне победе.  

У рату су на страни Немачке
биле силе Тројног пакта и они који
су им се прикључили: Немачка,
Италија, Јапан (27. септембра
1940), Мађарска (20. новембар
1940), Румунија и Словачка (23. но-
вембар 1940), Бугарска (1. март
1941), и Хрватска (15. јуна 1941).
Немачке ратне напоре подржале су
и Финска ратујући против СССР-а,
Шпанија упућивањем доброво-
љачке дивизије на фронт против
СССР-а као и добровољци из више
држава у оквиру СС трупа. НДХ је
13. децембра 1941. године објавила
рат Великој Британији и САД.

НДХ је имала нешто мање од

Смањивање геноцида у НДХ
Ревизионисти, када већ не могу негирати почињене злочине покушавају да негирају геноцидну намеру као
једно од основних обележја геноцида. Сведоци смо да се, због тога, Холокауст и геноцид над Србима и
Ромима оправдава и војним разлозима

Најновија ревизија историје

седам милиона становника и, да је
остварила унутрашњу стабилност,
могла је бити значајан извор људ-
ства за ангажовање у борбеним
јединицама на другим фронтовима
(слично Румунији или Финској).
Истовремено, својим рудним ре-
сурсима (боксит у Херцеговини,
руда гвожђа у Приједору...), пољо-
привредом  и релативно развијеном
индустријом могла је осетно до-
принети ратним напорима наци-
стичке Немачке кроз снабдевање
пољопривредним производима и
ратним материјалом. НДХ је одмах
по свом настанку, у априлу 1941,
основала Хрватско домобранство и
Морнарицу НДХ, али и Усташку
војницу, која је представљала „ле-
галну“ партијску паравојску. За
многе неочекивано, у ту „војску“ је
ступило преко 2.300 официра
бивше Југословенске војске, укљу-
чујући и 31 генерала. 

Већ у јесен 1941.године Немци
су активно подржали стварање „до-
мобранства“, наоружавајући га
оружјем бивше југословенске
војске. До децембра је формирано
80 батаљона сврстаних у шест ди-
визија домобрана и пет пуковских
група усташа. Без обзира на то, по-
казало се да је покушај „стабилиза-
ције“ НДХ био узалудан посао. Са
становишта општег доприноса не-
мачким ратним напорима, показало
се да хрватске оружане формације
нису дорасле том задатку. У децем-
бру 1941. године немачки генерал у
Загребу, Глез Хорстенау, дао је по-
разну оцену о њиховој борбеној
способности: „То иде заједно са
трагиком ове младе државе, њеном
садашњем специфичном битисању,
која још увек није способна за
живот, што јој није дозвољено да

од једног одличног војничког еле-
мента , чији су преци стекли славу
на свим бојним пољима Европе,
формира више од једне милиције
најскромнијег обима. Необично за
државу чији је укупан мобилиза-
цијски потенцијал омогућавао фор-
мирање 15-16 дивизија од којих би
се 7-8 могло употребити на ратиш-
тима ван територије НДХ што би
значајно потпомогло немачки
напор за победу у рату.''

Насупрот, логичном,
расуђивању да се

помирљивом политиком
придобију сви становници
новоформиране државе да
је прихвате и укључе се у

њене ратне напоре, била је
жеља да се што пре створи
етнички „чиста“ држава и

униште Срби, Јевреји и
Роми. Уништење ових
категорија становника

НДХ није било у складу са
ратним циљем

За време Другог светског рата у
НДХ су формиране две СС диви-
зије, 13.СС дивизија (1. хрватска)
„Ханџар“ и 23. СС дивизија (2.
хрватска) „Кама“ као и три легио-
нарске дивизије 369, 373 и 379. ди-
визија. Командни кадар и
специјалисти у овим дивизијама су
били Немци, а борачки састав
Хрвати и муслимани. Све ове диви-
зије су ангажоване, скоро у потпу-
ности, на територији НДХ. 

Насупрот, логичном, расуђи-
вању да се помирљивом политиком
придобију сви становници ново-

Хитлер и хрватски поглавник Павелић

8.250 Хрвата на Источном фронту, 
а преко 100.000 Немаца брани НДХ

Укупно је на источном фронту ангажовано око 8.250 легионара из
Хрватске од којих 400 ваздухопловаца (у једној ловачкој и једној бом-
бардерској ескадрили), 340 морнара и ојачана 369. пуковнија која је
скоро у потпуности уништена код Стаљинграда. Далеко мање него што
су Немци и Италијани ангажовали на одржавању реда и гушењу устанка
на територији НДХ.

Од јула месеца 1941.године, када су усташке власти признале да нису
у стању да сломе устанак, па до самог краја Другог светског рата, на те-
риторији НДХ се налазило више десетина немачких и италијанских (до
септембра 1943. године) јединица ранга пук-бригада-дивизија, што је
ово подручје чинило другим по активности у Европи, одмах иза Источ-
ног фронта) везујући за себе више стотина хиљада осовинских војника.
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фор миране државе да је прихвате и
укључе се у њене ратне напоре,
била је жеља да се што пре створи
етнички „чиста“ држава и униште
Срби, Јевреји и Роми. Уништење
ових категорија становника НДХ
није било у складу са ратним ци -
љем (убијани су радници и земљо-
ра  дници, као и потенцијални
при  падници оружаних снага). Због
зло чина је избила оружана побуна
која је допринела да апсолутна ве ћи -
на припадника оружаних снага Хр -
ватске буде ангажована у гушењу
побуне а не у рату на истоку, где је
било тежиште. Због такве политике,
не само да НДХ није могла по моћи
Немачкој већ су напротив немачке и
италијанске снаге непрекидно биле
ангажоване на њеном тлу.

Логику у смислу вођења ратних
операција није имало ни логори-
сање цивила које није имало ника к -
ву војну сврху, јер су за точеници
сем мањег броја  војноспособних
мушкараца у највећем броју били
не борци, старци, жене и деца. Кра-
љевина Југославија је од форми-
рања до слома трајала само 22
го дине. Већина Срба на просто-
рима БиХ и Хрватске је била ро-
ђена и формирана у периоду
Ау строугарске монархије и била је
„навикла“ на режим у коме су като-
лици били фаворизовани. Након
по тписивања примирја, односно
„капитулације“ војске Краљевине
Југославије, велики број војника,
углавном Срба, одведен је у ратно
заробљеништво, а није постојао ја -
сан план о наставку оружаног от-
пора. Није било никаквог
ра ционалног разлога за широку и
сурову кампању прогона Срба, Је в -
ре ја и Рома која је отпочела одмах
по успостављању НДХ. 

Са друге стране, о геноцидној
намери када су Срби у питању, по-
стоји обимна архивска грађа али и
сведочења савременика. Један од
зборника докумената је и: ''Злочини
на југословенским просторима у
Првом и Другом светс ком рату'',
Том 1, ''Злочини не    зависне државе
Хрватске 1941-1945'', Београд 1993.
Као карактеристичан документ
може по   служити допис главног
стана Поглавника од 27. априла
1942. године да „сабирни и радни
логор Ја сеновац“ може примити не-
ограничен број заточеника.

Та јасна намера масовног ис тре -
б љења довела је до  оружаног от-
пора и устанка и то тек након
ма  совних злочина над српским ста-
новништвом, најпре на простору
Херцеговине а убрзо и на осталим
просторима НДХ.

Код Немаца, посебно у војним
круговима, постојала је, сем када су
Јевреји у питању, макар намера да
се путем злочина застраши непри -
јатељ, наруши његов борбени мо -
рал и умањи војничка способност,
а истовремено робовским радом
искористе заробљеници у функцији
сопствених војничких напора. И
код њих је било одступања од уоби-
чајене праксе. Тако су ограничени
транс портни капацитети у лето
1944.године, противно логици во-
ђења рата, кориштени за транспорт
мађарских Јевреја у логоре а не за
транспорт трупа на угрожене де-
лове фронта.

Све указује да је за усташе, зло-
чин и истребљење „претпоставље-
них непријатеља хрватске државе“
био основни циљ, невезано од оп-
штег исхода рата. Безразложна уби-

партије, од позваних 93 одазвало се
60 представника, међу којима Јосип
Берковић, Стјепан Хефер, Ловро
Сушић, Јанко Тортић... (већина иза-
браних), који су постали чланови
парламента НДХ. У парламенту се
нашло места и за надбискупа и још
десет свештених лица католичке
цркве. Као револуционари, усташе
нису поседовали неопходан ниво
државотворности. Изградња инсти-
туција, државне структуре и обез-
беђивање учешћа широких слојева
народа у доношењу политичких од-
лука за њих је било страно. Ипак,
основно питање није начин њихо-
вог деловања, већ то како су демо-
кратске политичке организације
прихватиле да се ставе у функцију
њихових револуционарних и зло-
чиначких циљева без чије подршке
мала група емиграната не би могла
реализовати своје планове.

Пропаст кампање на источном
фронту суочио је Немачку са кри-
зом ратне производње тако да је
безразложно ликвидирање ухваће-
них или талаца постало „луксуз“.
Приоритет је постао ропски рад
путем кога су жртве пре убијања
искориштене да допринесу ратним
напорима. Због тога су, формално
уместо концентрационих у те-
жиште уведени радни логори. У
НДХ суштина није измењена. Не
само да је 2/3 жртава усташког ре-
жима било убијено у чишћењу те-
рена „на кућном прагу“ већ су и
логорисана лица и надаље убијана
убрзо по доласку у логор. 

Просечно време задржавања у
логору је статистички гледано било
испод 20 дана (наравно малобројни
су у логору проводили године, а
већина је убијана непосредно по
доласку) тако да се састав логора
изменио, према најнижим проце-
нама страдалих, 40 до 50 пута. Тео-
рија да се ради о радним логорима
нема утемељења у стварној анализи
поступка са логорашима. У оквиру
комплекса логора Госпић-Јадовно-
Паг, логор Јадовно није имао нити
један објекат за смештај логораша.
Они су боравили под ведрим небом
– наравно јер због брзе ликвидације
није било потребе за дужи боравак. 

У овим  логорима је за само 4
месеца убијено преко 40.000 људи
претежно Срба.

Али то није значило и да се од
геноцидне намере одустало. И у
тренутку када је, након искрцавања
у Нормандији и јашко-кишињевске
офанзиве Црвене армије  рат улазио
у завршну фазу и када су сви наци-
стички савезници већ „окренули
страну“ и изашли из рата или пре-
шли на страну Савезника само је
НДХ наставила да буде њихов
верни савезник који је остао уз на-
цисте чак и након немачке капиту-
лације 9. маја 1945. године. Нешто
пре тога, у јесен 1944. године, по-
ново је букнуо талас злочина над
Србима а Лубурић се вратио на
место злочина првих дана априла
1945. године, да побије све до тада
преживеле и уништи трагове зло-
чина. И са политичке и са војничке
тачке неразумно уколико се рат
водио ради победе.

Усташе нису само копирали на-
цистички систем „коначног ре-
шења“, они су осмислили и
покушали да реализују сопствену
визију елиминације Срба, Јевреја и
Рома и то над трећином станов-
ништва НДХ, при чему је Србима
намењена судбина убијања, проте-
ривања и покрштавања а Јеврејима
и Ромима  физичка елиминација.  

Дакле, злочини нису били сред-
ство да се дође до победе у рату већ
су злочини били сам циљ рата и
често су били супротни прокламо-
ваним ратним циљевима.

Безразложни злочини више су
допринели јачању и омасовљењу
устанка него што су га смиривали.
Али као да то усташком режиму
није било ни важно, уосталом као и
чињеница да тиме поткопавају
општи ратни напор и шансе за
успех у рату. Њихови планови су
надилазили само трајање рата и
сводили су се на трајну елимина-
цију Срба, Јевреја и Рома из хрват-
ског „животног простора“. Тиме су,
уз тиху или активну подршку цело-
купног хрватског народа, само из-
вршене припреме за њихово
потпуно протеривање пет деценија
касније.

ства десетина хиљада Срба у лето
1941. године, пре отпочињања било
каквог организованог отпора, ма-
совни злочини у јесен 1944. године,
убиства у логору Јасеновац до
априла месеца 1945. године, пока-
зују да је злочин био не средство за
победу у рату, већ сам циљ рата.

Управо та врста ирационално-
сти у масовним злочинима усташки
режим, несумњиво, карактерише
као нацистички и одваја га од оних
где су се злочини дешавали у
мањем обиму, спорадично у бесу
или освети.

Злочини нису били
средство да се дође до
победе у рату већ су

злочини били сам циљ
рата и често су били

супротни прокламованим
ратним циљевима

Да би се схватила „логика“ зло-
чина на територији НДХ мора се
поћи од чињенице да је усташки
покрет био револуционарна орга-
низација (или како га је боље ока-
рактерисао Антун Милетић:
терористичка, сепаратистичка, шо-
винистичка и нацифашистичка)
која је остваривање својих циљева
видела кроз насилну борбу за пре-
узимање власти. Скроман број при-
сталица и инфраструктура нису му
омогућавале да своје циљеве
оствари у демократском поретку
или насиљем у време постојања ор-
гана полиције и жандармерије Кра-
љевине Југославије. Због тога се он
ослонио на ангажовање савезника,
Немачке и Италије који су их након
слома Краљевине Југославије до-
вели из емиграције и „поставили“
на власт. Жалосна је чињеница да
су политичке структуре које су за-
ступале Хрвате прихватили овакво
стање и ставиле се у службу усташ-
ког режима. Влатко Мачек, као не-
службени лидер хрватског народа
позвао је своје присталице на по-
корност и верност усташкој власти.
Од посланика изабраних на пред-
ратним изборима на листи Уједи-
њене опозиције, на којој је била и
ХСС, и функционера те политичке
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Relations were especially embittered by the
news of the wholesale massacre of the Serbs
in Pavelich's state. Immediately after the oc-

cupation of Yugoslavia we had begun to receive re-
ports of the regime of terror which the Nazis were
imposing on the Serbian people. This was not sur-
prising, in view of the hatred Hitler had displayed
toward the Serbs because of their defiance of the
Nazis and their repudiation of the Tripartite Pact.
But the information which reached us in midsum-
mer from the Independent State of Croatia showed
that the atrocities of the Pavelich`s regime sur-
passed in horror anything which even the Nazis had
committed.

On August 19, 1941, the Chief of the Balkan
Desk in the State Department gave me a report
which had just been received "from a very reliable
source in Yugoslavia." Presenting the facts coldly,
it stated that Pavelich and his Ustashi organization
were engaged in "a comprehensive policy of exter-
mination of the Serbian race in the Independent
State of Croatia." In several specifically named lo-
calities every Serb had been killed. The murders
had been committed in the most atrocious manner.
Often the Ustashis (patterned after Hitler's SS or-
ganization) used hammers, with which they crushed
the skulls of their victims. They cut off the arms or
legs of many of them. They pulled out the eyes of
some, and threw the victims, still alive, into caves.
Sometimes the Ustashis placed their victims in sin-
gle file, one behind the other, so as to be able to kill
as many as possible with a single bullet. Those who
were only wounded were cast into a cave along with
the dead. In certain localities hand-grenades were
hurled at Serbs who had been gathered by force into
groups. "It can be said," the report ended, "that of all
the means used . . . to exterminate the Serbs, the last
was the least inhuman."

Wherever there were Serbs within the Inde-
pendent State of Croatia (and there were more than
two million of them), they became the target of per-
secution and cruelty. The Ustashis first aimed at the
elimination of Serbian cultural, religious, and eco-
nomic leaders. The Serbian Orthodox Metropolitan
in Zagreb, Monseigneur Dositey, who in World
War I was tortured by the Bulgarians, was among
the first victims of the rage of the Ustashis. They
exposed him to the most humiliating and unprint-
able treatment, almost beat him to death, and then
expelled him to Belgrade, where he died from the
effects of the maltreatment. Two other Serbian Or-
thodox Bishops, Monseigneur Platon of Banya
Luka, and Monseigneur Sava, the venerable octo-
genarian Bishop of Plashki, were murdered in a
most cruel manner. Bishop Platon was thrown alive
into a pond, where he was prodded to death, and
Bishop Sava was garroted by his assassins.

On June 23, 1941, Viktor Gutich, Ustashi Gov-
ernor of Western Bosnia, a region with a predomi-
nantly Serbian population, made a speech at Banya
Luka announcing this policy officially. He told his
listeners that the Poglavnik had decided to make
Banya Luka the capital of Croatia, but that before
that could be done the city would have to be "thor-
oughly cleansed of Serbian dirt." Gutich announced
that he was going to proceed immediately with the
task assigned to him and that he would use an "iron
broom" until Banya Luka and the Krayina (West-
ern Bosnia) had been cleansed of the last Serb. He
said that he would show no mercy, and ordered
everyone to refrain from asking for mercy for any-
one and to carry out the Poglavnik's orders joyfully.
"The roads will yearn for Serbs but there will be no
more Serbs," ended Gutich, alluding to an old Ser-
bian saying about the Turks during the time of the
Serbian revolution against the Ottoman Empire.

Following Gutich's speech, hell broke loose.
From one end of the Independent State of Croatia to
the other there was a free-for-all mass killing of in-
nocent and disarmed Serbs. Before the massacres
started, the Serbs in the Independent State of Croa-
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Massacre of the Serbs in Pavelich's state
On August 19, 1941, the Chief of the Balkan Desk in the State Department gave me a report which had just been
received "from a very reliable source in Yugoslavia." Presenting the facts coldly, it stated that Pavelich and his
Ustashi organization were engaged in "a comprehensive policy of extermination of the Serbian race in the Inde-
pendent State of Croatia." In several specifically named localities every Serb had been killed

tia were ordered, under penalty of death for failure,
to surrender all arms in their possession. There was
almost a competition between various Ustashi gov-
ernors and leaders as to who would receive an
award from Pavelich for the most efficient work.
The reports we subsequently received gave even
more appalling pictures than the first of the grue-
some cruelty with which Pavelich's orders were car-
ried out. They gave such horrible details that they
were considered unbelievable, even in a world
which was already accustomed to the atrocities per-
petrated by the Nazis.

On June 23, 1941, Viktor Gutich, Us-
tashi Governor of Western Bosnia, a
region with a predominantly Serbian
population, made a speech at Banya

Luka announcing this policy officially.
He told his listeners that the Poglavnik
had decided to make Banya Luka the
capital of Croatia, but that before that
could be done the city would have to be
"thoroughly cleansed of Serbian dirt"

In Western Croatia the Serbian population of the
cities of Glina, Sisak, Karlovatz, and Petrinya, were
herded into an improvised prison. From this prison
one night a group of five to six hundred men,
women, and children were packed into the Serbian
Orthodox church at Glina, and slaughtered with dag-
gers, and sledge hammers, under the direction of the
local authorities, who stood in the choir loft. When
the last of the victims had been murdered, the church
was set on fire.

In the small Bosnian city of Sanski Most, in ro-
mantic mountainous country, where I had spent so
many happy vacation days with my wife's family,
more than two thousand Serbs from that city and
the surrounding villages were murdered by the
same barbarous methods. The executions started on
August 1, 1941, and lasted three full days. None of
the Serbs from Sanski Most escaped alive. In this
butchery, seven close relatives of my wife found
their deaths. In the neighboring city of Klyuch,
thirty kilometers from Sanski Most, another two
thousand Serbs fell, as victims of Ustashi killers, on
September 1, 1941.

Reports from all over the Independent State of
Croatia— from Bosnia, Herzegovina, Lika, Baniya,
and Kordun, all provinces with large Serbian pop-
ulations—repeated almost identically the story of

the extermination of the Serbs. To the civilized
world, inspired by the Christian concept of life, the
reports seemed incredible; it was inconceivable that
human beings could display such bestiality, having
no mercy for women, children, or the crippled. Yet
there is too much weight of evidence in well-docu-
mented fact to enable us to discount these stories
wholly.

One of the most ghastly episodes of this savage
pogrom, and one which it would be very difficult to
accept as true were it not that so many equally hor-
rible facts have been proved, is reported by the Ital-
ian author, Curzio Malaparte, in his well-known
book, Kaputt (Translated from the Italian by Cesare
Foligno, New York: E. P. Dutton & Co., 1946). In
the chapter entitled "A Basket of Oysters," Mala-
parte tells of two visits which he made to Pavelich
in his palace in Zagreb. On the first visit, the
Poglavnik impressed him almost as a good, even
magnanimous man, who was determined to rule his
people with justice and kindness. While he listened
to him Malaparte thought: "This is the terrorist who
was responsible for the murder of King Alexander
of Yugoslavia, the man on whose conscience rests
Barthou's death. I was inclined to believe that, per-
haps, while unhesitatingly countenancing extreme
methods for the defense of his people's freedom, he
was horrified by bloodshed. He was a good-natured
man, I mused, a simple and generous man."

A few months later Malaparte again visited
Pavelich, in the company of the Italian Minister to
Croatia, Raffaele Casertano. Pavelich told them:
"The Croatian people wish to be ruled with good-
ness and justice. And I am here to provide them."
Malaparte continues: "While he spoke, I gazed at a
wicker basket on the Poglavnik's desk. The lid was
slightly raised and the basket seemed to be filled
with mussels, or shelled oysters—as they are occa-
sionally displayed in the windows of Fortnum and
Mason in Piccadilly in London. Casertano looked
at me and winked, 'Would you like a nice oyster
stew?' 'Are they Dalmatian oysters?' 

I asked the Poglavnik. Ante Pavelich removed
the lid from the basket and revealed the mussels,
that slimy and jelly-like mass, and he said smiling,
with that good-natured smile of his, 'It is a present
from my loyal Ustashis. Forty pounds of human
eyes.'"

During World War II, Fotich was
ambassador of the Kingdom

of Yugoslavia to America

Bosanska Dubica, 1942. The Croatian Army takes women and children to Jasenovac


