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Равногорски крст
Тема броја:

Свако носи свој крст. У Србији, и данас,
међу најтежима је крст Равне Горе. 
На више примера, документовано 
ћемо показати како то 
конкретно изгледа

Крст на највишем вису Равне Горе, званом Бабина глава (787 метара).
Снимио: Саша Савовић
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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈАУВОДНИ СТУБАЦ
КОРОНА 

И СТАТИСТИКА

Објављени су подаци о броју
преминулих у Србији про-
шле године: било их је

14.000 више него 2019. При томе је,
како бележи статистика, њих 4.000
''преминуло од короне''. Од чега је
преминуло још 10.000 особа? 

За разлику од претходног пе-
риода, када је владала цензура, сада
је медијски простор доступнији све
већем броју лекара. Тако, прима-
ријус др Ивица Здравковић каже да
су многи преминули због одлагања
операција срчаних зализака. ‘’јер су
кардиолози углавном ангажовани
на лечењу ковид пацијената''.

Према речима демографа Вла-
димира Никитовића, короном се
може објаснити само мањи део
смртних случајева. ''Три четвртине
'вишка умрлих' који се десио 2020.
у односу на 2019. и један дужи низ
претходних година, преминуо је од
других узрока смрти, не од ковида'',
каже Никитовић, именујући као
разлог ''пренапрегнути здравствени
систем''. Под овим он подразумева
чињеницу да су многим болесни-
цима одлагане операције и пре-
гледи, јер је велики део болнца
укључен у тзв. ковид систем.

Пропаганда је толико велика да,
у коментарима на статистичке по-
датке ове врсте, део јавности реа-
гује негирањем. Он сматра да има
више преминулих, али да стати-
стика открива како је држава за-
право скривала број преминулих од
короне. Другим речима, ови људи
не прихватају елементарну чиње-
ни цу: ако се 2/3 болница затвори –
претварањем у ковид амбуланте –
то мора довести до повећане смрт -
но сти.

Међутим, упркос пропаганди,
део јавности коментарише стати-
стичке податке попут овог читаоца
''Политике'': ''Болесни од разних бо-
лести нису могли доћи до лекара,
до лекова, нису се на време лечили,
јер их здравство није третирало.
Све се потчинило корони, све је по-
стало корона и више ништа није по-
стојало. Закључавани недељама,
остављени себи самима, крај је био
неминован.''

Лекари су положили Хипокра-
тову заклетву и знају да лек не сме
бити штетнији од болести. Али, ту
заклетву нису положили полити ча -
ри. А од њих зависи одговор на пи-
тање: Зашто се не врати стари
на чин лечења вирусних инфекција?
Да кле, да се укине тестирање (јер је
не ка од 1.400 познатих корона увек
ак тивна) и да се особе са лакшим
случајевима инфекције – које чине
огромну већину - не шаљу у болни -
це. Статистика показује да панде-
мија није ништа друго до
ма  нипулација екстремних леви ча -
ра, од кинеских комуниста до аме-
ричке ''дубоке државе''.

Милослав Самарџић

Споменик Стефану Немањи који је откривен на
Савском тргу, дело је руског вајара Александра
Рукавишњикова.

Стефан Немања стоји на византијском шлему. У јед-
ној руци држи мач, а у другој Хиландарску повељу.
Споменик је висок 23 метра и тежак 68 тона. На свеча-
ности је изведен пригодни уметнички програм. Музи -
чари обучени у средњовековну одећу извели су му  зику
која подсећа на то време, а у улози великог жупана Сте-
фана Немање наступио је глумац Небојша Кундачина. 

Свечаности на Савском тргу присуствују председ-
ник Александар Вучић, премијерка Ана Брнабић, пред-
седник парламента Ивица Дачић, министри у Влади
Србије, председавајући Председништва БиХ Милорад
Додик, градоначелник Београда Зоран Радојичић, за-
меник градоначелника Горан Весић, великодостојници
Српске православне цркве…

Ту је и амбасадор Русије у Београду Александар
Боцан-Харченко, представници дипломатског кора,
градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, ли-
дери Демократског фронта Андрија Мандић и Милан
Кнежевић и председник Демократске партије Срба у
Македонији и посланик у Собрању Иван Стојиљковић.

Церемонија свечаног откривања споменика почела
је интонирањем химне "Боже правде".

Реконструисани Савски трг добио је полукружни
облик са централном фигуром Стефана Немање и са-
обраћајем измештеним на ободе трга. Обновљена је и
фасада зграде старе Железничке станице, која ће по-
стати Музеј историје Србије. Споменик Стефану Не-
мањи открио је председник Србије Александар Вучић.

Симболично, све се дешава на дан Светог Саве, сина
Стефана Немање, који Српска православна црква, све
школе и друге институције обележавају као Савиндан,
школску славу посвећену утемељивачу нашег образо-
вања, цркве, дипломатије...

РТС, 27. јануара 2021.
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ПИШЕ: Дејан ЂЕРИЋ

Флоскула о „историји коју
пишу победници“ показала
се тачном само тамо где су

они који су задужени за њено  пи-
сање били немарни у послу за који
су плаћени. Најбољи пример за то
представљају установе културе
града Ужица, у којима још увек
„цвета“ златно доба Ужичке совјет-
ске републике. Ужички историчари
показали су мали напредак у од-
носу на историју Ослободилачких
ратова 1912-1920. 

Међутим, када се помене Други
светски рат, град Ужице се може
посматрати као имање које 75 го-
дина зараста у коров. Појединци
који су запослени у архиву и му-
зеју, могу се покренути једино на
годишњицу обележавања Битке на
Кадињачи. Све протекле године
нико од њих се није удостојио да
макар попише имена настрадалих
за време Ужичке совјетске репуб-
лике, као ни током послератних
ликвидација које су учинили кому-
нисти. Ни њима, ни припадницима
градских власти, још увек не пада
на памет да покрену обележавање и
истраживање више масовних гроб-
ница које се налазе у самом граду.
Војни архив слабо посећују, као и
села, у којима је и поред великих
тортура, сачувано доста грађе. Уко-
лико се неко мимо струке дохвати
пера, аутоматски добија епитет „ре-
визионисте, некомпететног, не-
стручног и пристрасног аутора“,
док се његови радови оцењују мање
битним од „најобичнијих сеоских
монографија“. 

Темељ историје на коме овај
град почива представљају књиге:
„Цветови у огњу“ и „Истина је у
именима“. У њима су наводно по-
писане жртве Другог светског рата
у тадашњем Ужичком војном ок ру -
гу, који су чинили срезови: Ариљс к -
и, Рачански, Моравички, Ц р  ного рски,
Пожешки, Ужички и Златиборски.

Прва од поменутих књига објав-
љена је 1970. године. Било је то
време када се историја највише
фалсификовала и када је најмање
описивана онаквом каква је заиста
била. Историчарима тада није ни
било дозвољено да одступе мимо
„оквира“ које је зацртала Комуни-
стичка партија Југославије. У су-
протном би, у најбољу руку,
завршили на информативном раз-
говору. За разлику од ње, „Истина
је у именима“ објављена је знатно
касније, почетком 21. века. Она је
објављена у време када се слобода
говора и штампе није доводила у
питање. Тада је истицао последњи
час да историчари оперу љагу са
својих професија, обиђу цркве, ар-
хиве, гробља и села, и разговарају
са појединим преживелим актерима
рата и људима који су о њему доста
знали. Испоставило се да је то била
пропуштена прилика да се исправи
неправда описивана протеклих го-
дина и да се из заборава украде ве-
лики број имена страдалих четника
у послератним ликвидацијама, као

и оних који су страдали на путу Бо-
санске голготе. Међутим, Гојко
Шкоро, аутор ове књиге, дошао је
на идеју да у књизи описује само
настрадале ван борбе. Тачније,
само она имена за која је сматрао да
треба да буду пописана. 

Читајући ове књиге много-
бројни читаоци су јасно схватили
шта је њихов главни циљ: инсисти-
рање на чињеници да су јединице
под командом генерала Драже у
Ужичком округу ликвидирале да-
леко већи број људи од партизан-
ских јединица. Да би читаоцима
наметнули те закључке, аутори су
се служили методама као што су:
коришћење секундарних исто-
ријских извора, скривање имена на-
страдалих, фалсификовање и сл. 

За историчаре Ужица и
данас је главна -

Кадињача. Све протекле
године нико од њих се није
удостојио да макар попише

имена настрадалих за
време Ужичке совјетске
републике, као ни током

послератних ликвидација
које су учинили

комунисти. Ни њима, ни
припадницима градских
власти, још увек не пада

на памет да покрену
обележавање и

истраживање више
масовних гробница које се

налазе у самом граду
Најбољу критику поменутих

књига представљало би седам
нових књига (за сваки срез по
једна), у којима би, без идеолошких
пристрасности, биле пописане све
жртве. Пошто то, бар за сада, није
изводљиво, овај и наредни чланак
имаће за циљ да на неколико мањих
примера, читаоцима јасно пред-
ставе у којој мери је послератна ис-
ториографија била слушкиња
комунистима. Све то биће про-
праћено кроз пар конкретних и упо-
редних примера о начину страдања
појединих људи из Ужичког среза.
Пошто архивска грађа представља
предуслов за писање сваке исто-
ријске књиге, овај чланак уједно ће
имати за циљ и да читаоцима јасно
представи и историографску вред-
ност и веродостојност поменуте
грађе, као и ангажованост аутора да
жртве попишу што је могуће тач-
није, а не да их наменски запостав-
љају.

Пре критика, треба и нешто по-
хвалити. У књизи „Истина је у име-
нима“, по први пут су пописана
имена људи које су партизани у
Ужицу ликвидирали за време
Ужичке совјетске републике. Са
друге стране, аутор се позивао на
речи патријарха Дожића, које је
употребио за наслов свог рада: „Ис-
тина је у именима“. Међутим,
својим радом је доказао да није био
достојан патријархових речи. Иако

се позивао на „истину у именима“,
намерно је изостављао велики број
људи, а пре свега припадника
ЈВуО, које су ликвидирали парти-
зани. Пописивао је људе као Н. Н,
користио је послератну литературу,
као и записнике са сеоских, месних,
општинских и среских „народно-
ослободилачких одбора'', у којима
се сведоци позивају на „часну пар-
тијску“ реч. Све то на крају је зачи-
ње но старом и опробаном
ко   мунистичком флоскулом да
више пута поменута лаж постаје ис-
тина. 

Пример који у најбољој мери ос-
ликава послератну историографију,
којој су припадали и поменути ра-
дови, огледа се у случају двојице
настрадалих четника из општине
Каран, среза Ужичког. Догађај који
ће у даљем тексту бити описан, на-
менски је скриван из више позна-
тих разлога. Њега је мудро
прећутао и Титов генерал Никола
Љубичић, иако је, као комшија на-
страдалих четника, одлично био
упознат са овом причом. Сам дога-
ђај одвио се у марту 1944. године,
у Јабланици на Златибору. Продор
партизанским снагама из састава 2.
и 5. пролетерске дивизије, на својој
матичној територији, браниле су
јединице Златиборског корпуса
ЈВуО под командом капетана Ду-
шана Радовића Кондора, снаге од
око 1.000 четника под оружјем, као
и око 300 четника из Пожешког
корпуса, под командом капетана
Милоша Марковића. У саставу Зла-
тиборског корпуса била је и
Ужичка бригада. Њен Други бата-
љон под командом поручника Сима
Митровића, кога је већим делом чи-
нило људство мобилисано са тери-
торије општине Каран, био је
распоређен баш у Јабланици. У ње-
говој непосредној близини био је и
Шести батаљон ове бригаде, чији је
командант, наредник Ивко Јовано-
вић, овако описао поменути дога-
ђај: 

‘’Једна група (њих 24 – прим.
аут.) партизана убачена је на Зла-
тибор крајем марта (12. марта –
прим. аут.) 1944. године. На Цигли,
више Јабланице, на граници са Бос-
ном, наишли су на четничку
стражу, којој су се представили као
босански четници који путују у
Дражин штаб као курири. Тражили
су од страже двојицу војника да им
покажу пут, а затим су двојицу
војника завели у букову шуму и за-
клали... Заклали су такође и једног
путовођу кога су узели из злати-
борског села Стубла. Затрпали су га
у један јарак, касније су га чобани
пронашли...’’

Јовановић је даље сведочио да је
злочин убрзо откривен и да се у по-
теру за његовим извршиоцима
одмах кренуло. Део починитеља
злочина одступио је за Босну, док
су четворицу заробили четници По-
жешког корпуса под командом ка-
петана Милоша Марковића.
Заробљени партизани су се веро-
ватно бранили чињеницом да су
учесници тога злочина одступили

за Босну, те им је живот поштеђен
уз гаранције угледних Пожежана.
Распоређени су по јединицама По-
жешког корпуса и наоружани
оружјем са скраћеним иглама, како
не би могли да га нежељено упо-
требе. Нешто касније, до капетана
Радовића је дошла вест да се ова
група партизана налази у Пожеш-
ком корпусу. Према његовим са-
знањима иста група је заклала и пет
људи непосредно пре извршења по-
менутог злочина у Јабланици. У де-
пеши коју је упутио генералу
Дражи, Радовић је критиковао ка-
петана Марковића, који је парти-
зане узео у заштиту, додајући: 

‘’...ова група комуниста заклала
је 5 путовођа, а на путу од Јабла-
нице до Борове Главе и Увца ЗА-
КЛАЛИ су још 3 путовође - браћу
Петровиће из Добродола општине
Каран и Дидановића из Јабланице...
Молим за најхитније наређење да 4
злочинца који су на територији
Дринског и Златиборског корпуса
заклали 8 путовођа изда капетан
Марковић да им суди то пред наро-
дом.’’

Темељ историје на коме и
данас почива Ужице
представљају књиге:
„Цветови у огњу“ и

„Истина је у именима“. У
њима су наводно пописане

жртве Другог светског
рата у тадашњем Ужичком
војном ок ру гу. Пописи су
представљени тако да су

наводно Дражини четници
у овом округу убили више

цивила него комунисти
После одређеног времена, веро-

ватно по сазнању да се истина о
њима сазнала, четворица претходно
помилованих партизана дали су се
у бег. Једно време је за њима тра-
гано, док их командант Ариљске
бригаде, потпоручник Михаило
Марковић - Калчо, није опколио у
једној шуми и позвао на предају.
Корпусни суд им је поново судио и
тројицу је осудио на смрт, док је
малолетног Андрију Смиљанића
помиловао. Он је, после рата,  по-
гинуо у саобраћајној несрећи, као
мајор ЈНА.

У архиви Пожешког корпуса
ЈВуО, сачуван је судски записник у
коме је наведено да се дана 9. јула
1944. године судило двадесет че-
творици мештана Ариљског среза
под оптужбом да су скривали и
хранили тројицу партизана, који су
заробљени 16. марта и који су по-
ново побегли 3. јуна и скривали се
на територији Ариљске бригаде.
Преки војни суд основан је у оп-
штини Гривска код Ариља. Пред-
седник суда био је капетан Милош
Р. Спасојевић, а судије су биле:
дипломирани правници и поруч-
ници Гвозден С. Ивановић и Стра-
хиња Г. Вукотић, резервни
наредници Војимир Радмиловић и
Чедомир В. Милинковић; са запис-

Равногорски крст
Свако носи свој крст. У Србији, и данас, међу најтежима је крст Равне Горе. На више примера,
документовано ћемо показати како то конкретно изгледа

Тема броја
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ничарем наредником Стеваном П.
Љубовићем. Бранилац окривљених
био је поручник Младен П. Драго-
савац. Суд је на казну смрти стре-
љањем осудио 13 лица, док су
остали ослобођени оптужбе. 

По свему судећи, и по опису де-
шавања, и по временском интер-
валу који је у њима описан, може се
закључити да је у питању исти до-
гађај. И у документу са судског са-
слушања такође се напомиње да
заробљене партизане треба ликви-
дирати, али је неопходно пре-
тходно од њих узети податке о
јатацима како би им касније било
суђено. Претпоставља се да су по-
даци о јатацима изнуђени под при-
нудом. У истом записнику
наведени су и подаци о тројици
партизана:

- Живко Љ. Мићић из Годо-
вика,

- Раде Миловановић из
Љига,

- Томо Блануша из Зборишта
(Босна).

Имена све тројице, као и 13-торо
стрељаних јатака, уписана су у
књигама  „Цветови у огњу“ и „Ис-
тина је у именима“, док су имена
невино закланих четника-путовођа
наменски прескочена. Такође, у по-
менутим књигама, као и у осталој
послератној литератури, није ни на-
писан разлог под којим околно-
стима се суђење одвијало, као и
разлог због чега су тројица парти-
зана са собом у гроб повела и 13
мештана који су их чували и хра-
нили и поред свих наређења
команде корпуса да их пријаве над-
лежним јединицама. Оно што је та-
кође важно напоменути је

чињеница да, и 76 година после
овог догађаја, Апелациони суд у
Крагујевцу одбија захтев за реха-
билитацију мајора Милоша Марко-
вића. Један од разлога за
одбацивање захтева је управо осни-
вање Преког суда у селу Гривска.

Поред овог примера, у
прилогу је и табела са пет

имена и упоредним
приказом описаног начина

страдања наведених
личности кроз књиге које
се критикују, као и кроз

црквене књиге и
документа из Војног

архива
Послератна власт је у свакој

мери одала почаст осуђенима од
стране Преког суда у општини
Гривска. Међутим, поставља се пи-
тање ко су невине жртве које су
партизани на превару заклали? Ка-
петан Радовић у депеши упућеној
генералу Дражи навео је да су у пи-
тању „браћа Петровићи из Добро-
до ла, општине Каранске“.
П о  ручник Ивко Јовановић је такође
помињао Петровиће, али не и њи-
хово порекло. Поређењем ова два
извора, са временом и подацима из
црквених књига, долази се до за-
кључка да су у питању следећа
лица:

- Петровић, Милоја и Косе,
Радосав, рођен 1921. године у
Бјелотићима, општина Каран

- Петровић, Милана и Ми-
лене, Милоје, рођен 1923. године у
Лелићима, општина Каран.

Двојица Петровића нису били

браћа, нити род, како је наведено у
документу, али су свакако живели
на територији исте општине – Ка-
ранске. Њиховим ближим потом-
цима познат је овај догађај, али
нерадо о њему причају. Име трећег
путовође из села Јабланица (или
оближњег Стубла, како Јовановић
наводи), а који се према Радовиће-
вим речима презивао Дидановић,
аутор није успео да идентификује.

Поред овог примера, у прилогу
је и табела са пет имена и упоред-
ним приказом описаног начина
страдања наведених личности кроз
књиге које се критикују, као и кроз
црквене књиге и документа из
Војног архива.  

Аутор овог текста става је да
Српство треба да се мири на истини
и код подигнутих споменика свих
жртава рата, попут оног у селу Ри-
башевина код Ужица. Само ако ис-
тину будемо прихватили онаквом
каква је заиста била, бићемо имуни
од поновног и нежељеног проли-
вања братске крви. Међутим, „ис-
тина“ која је описана у књигама
„Истина је у именима“ и „Цветови
у огњу“ није истина на којој се мо-
жемо мирити, јер је дијаметрално
супростављена појму истине. Ако
Бог да, ту дуго чекану истину пред
потомке српског народа изнеће
нове генерације српских исто-
ричара. 

Име и презиме

Никола Петровић

Маринковић Светолик

Цицварић Војислав

Мићо Шишић

Милојко Даничић

Комунистички подаци

Земљорадник, рођен 1902. у
Добродолу; сарадник НОП-а; чет -
ни ци га отерали на Лим и стрељали
у Хамзићима код Нове Вароши 16.
маја 1944

Земљорадник, рођен 1922. го ди -
не у Равнима; убили га чет ни ци код
Прибојске Бање 30. јула 1944

Земљорадник, рођен 1911. у
Никојевићима; борац Ужичког
партизанског одреда 1941;
заробљен и 10. маја 1942. отеран у
Бањички логор: Министарство уну -
т раш њих послова Србије пустило
га на слободу 9. јула 1942. По по в -
ра тку из логора, четници га при си -
лно отерали и убили на Лиму код
При бојске Бање 30. јула 1944

Свршени ученик гимназије,
рођен 1923. у Гостиници; четници
га присилно мобилисали и мучки
убили на положају у Рутошима код
Нове Вароши 6. јула 1944

Текстилни радник из Ужица,
родом из Губина Дола, био у јесен
1941. омладински руко во ди лац у Ри -
ба шевини, касније су га мо би ли са ли
четници, али су пр и ли ком пов ла -
чења бугарских јединица из Ужи ца
ти исти четници убили у Севојну.

Подаци из црквених књига

За сада непознати

Земљорадник из Равни. Убијен
од партизана водећи борбу на
Лиму. Сахрањен у Кратову код
основне школе 31. јула 1944.
године

Земљорадник из Равни. Убијен
од партизана 30. јула 1944. године у
Бањи. Наредни дан сахрањен у
Кратову код основне школе.

За сада непознати

Убијен у Горјанима 27. августа
1944. године

Подаци из Војног архива

Редов, истакао се у борби про -
тив комуниста на више места. По -
ги нуо 16. маја 1944. године у
Ам  зићима. Предложен за одли ко ва -
ње Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима и
постхумно одликован.

Као нишанџија на бацачу на
положају р. Лим, погинуо не напу -
ш тајући свој бацач. Предложен за
одликовање Златном медаљом
Обилића за храброст и постхумно
је одликован.

Редов Војислав М. Цицварић,
као помоћник нишанџије на бацачу
на положају р. Лим, борећи се до
последњег часа храбро је погинуо.
Предложен за одликовање Златном
медаљом Обилића за храброст и
постхумно је одликован.

Редов ђак, као пушко ми тра ље -
зац на положају Врбово код Лима
борећи се са непријатељем (парти -
за нима - прим. аут.) погинуо је у
јед ном јуришу. Предложен за одл и -
ко вање Златном медаљом Обилића
за храброст и постхумно је одл и ко -
ван.

Као вођа четничке тројке на
положају Трешњица код Ужица у
борби са Бугарима погинуо не жа -
ле ћи свој живот. Предложен за од -
ли ковање Златном медаљом
Оби   лића за храброст и постхумно
је одликован.

Комунистичка истина и документована истина

Жртве комуниста:
Милоје Петровић (1923-1944) и Радосав Петровић (1921-1944)
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ПИШЕ: Драган Б. ТОПАЛОВИЋ

Британски политичар Едмон
Берк је својевремено рекао да
је сврха сваког тоталитаризма

у ствари тоталитаризам. Само што,
као и свако насиље кроз историју,
тоталитаризам и диктатура могу
мењати своју форму и начин дело-
вања. Али, да је у суштини насиље
- физичко, психичко, економско,
политичко, или од свега тога по
мало, не треба уопште доводити у
питање. Верујући народ би рекао
да живимо последња времена,
најчешће цитирајући неко биб-
лијско пророчанство. 

Било је страшних и грозних пе-
риода у историји људске цивилиза-
ције. Било је периода скоро
апокалиптичних, где би се првен-
ствено помислило да после таквих
страдања ништа лепо више на овом
свету и не може да се деси. А човек
као биће ипак је преживео. 

Што се нас Срба тиче, пре него
што се упустимо у коштац са виру-
сима свих могућих врста, и тренут-
них и будућих, ми морамо да се
излечимо од главног вируса који је
међу нама, и у нама, који нам рас-
таче и душу и отаџбинско тело, а
његово име је комунизам и његов
начин размишљања. 

Од 1944. године, како су Титови
''ослободиоци'' на совјетским тен-
ковима окупирали нашу земљу и
успоставили своју диктатуру, ми
другог уређења и система немамо.
Немојмо се заваравати да смо са
њим раскрстили 90-тих, са увође-
њем вишестраначја, где су се по-
челе формирати странке и
организације које по природи свог
деловања и владања (ако се којим
случајем домогну конкретне вла-
сти), нису ништа друго до бледа ко-
пија оне велике партије на челу са
,,највећим сином наших народа и
народности''. 

Вирус комунизма
Што се нас Срба тиче, пре него што се упустимо у коштац са вирусима свих могућих врста, и тренутних и
будућих, ми морамо да се излечимо од главног вируса који је међу нама, и у нама, који нам растаче и душу и
отаџбинско тело, а његово име је комунизам и његов начин размишљања

Таква је данашња власт, такви
су били и они пре ње, и они први
пресвучени у ново социјалистичко
одело. Они и започеше ово велико
играње демократије, заједно са ис-
кусно испројектованом својом опо-
зицијом.

Какву год маску власти, од Тита
до данас, на своје лице стављали,
иза свих пре или касније избије
старо, већ виђено и доживљено зло
титоизма и југословенства. Све
наше вође у последњих 76 година
задојене су културом и васпитањем
ове идеологије. 

У Србији не треба
променити режим, него

нам ваља мењати
комплетан систем. Докле

год ту чињеницу не будемо
увидели, нема нам ни
напретка ни бољитка

А зашто спомињемо вође? 
Па зато што код нас партије и

странке и нема, а да није лидерска
и усмерена пре свега на једног чо-
века и формирање његовог култа
личности. Покретане искључиво од
једног или двојице свемогућих и
свезнајућих, у својим редовима су
сабирале углавном послушнике и
слепе климоглавце. 

Ти деструктивни елементи као
вампири пију крв овом народу, гу-
шећи га у свим слојевима друштве-
ног живота, терајући га да бежи из
своје земље главом без обзира. И то
превасходно мислимо на младе и
школоване изданке који карте ка
иностранству купују у једном
смеру. 

Погледајмо само какав су нам
циркус и ријалити програм од пар-
ламента направили. Од институ-
ције која се тиче директно наше
судбине, и која доноси одлуке о
нашим животима. 

Политика

Требало би да нас је срамота
што дозволисмо да као народ и
држава овако морално посрнемо.
Дозвољавамо да овакви људи нама
самима владају. Још увек не скла-
њамо обележја и споменике из вре-
мена комунистичке владавине.
Иако европски парламент и циви-
лизовани свет то од нас захтевају,
поједине улице у градовима нам
још увек носе имена ко зна којих
злочинаца и пробисвета. 

О било каквом покушају реви-
зије историје из времена грађан-
ског рата у Србији - нема ни
говора. Она је и даље идеолошки
обојена, само мало нашминкана са
предумишљајем да је нове генера-
ције лакше сваре, а да притом
творци овог накарадног поретка
остану чисти у очима јавног
мњења. За такву климу у свету кул-
туре добрано се брину изабрани
државни историчари, квази-инте-
лектуалци, политички подобни
аналитичари и такозвани културни
радници. Припадници праве елите
су побијени и заборављени, а на-
ционалну свест нам данас чувају
комунистички синови и унуци. 

Испраних мозгова, многи и
данас носталгично оплакују
''златна времена титоизма'', кад се
наводно лепо живело. Када је било
бесплатно здравство и школство.
Али у тим школама деца нису
учила да буду припадници српства,
него да се српског национализма
треба стидети, јер је српска хеге-
монија опасна и склона угњета-
вању других народа у својој
околини. Кад смо наводно сви
били једнаки и кад си могао спа-
вати у сваком парку од Вардара па
до Триглава. Кад се крала и раси-
пала немилице државна имовина, а
стечени иметци називани способ-
ношћу и сналажењем. Ишло се на
планирана боловања кад су пољски
радови у селу, и у превремене пен-
зије, ако си послушан партијски

кадар, а о стварању нових нација од
Срба и међу Србима нико није раз-
мишљао. 

Да ће се такав један нездрав и
вештачки направљен авнојевски
конгломерат, каква је била СФРЈ,
икад распасти, апсолутно нико није
претпостављао. Главни изговор је
увек онај да нам разни душмани и
непријатељи нису дозволили да
,,будемо срећни''. И то је за многе и
данас златно време. Таква култура
се гаји и залива. Такви филмови и
серије се снимају и уз њих подижу
нова поколења.

Ми смо са доласком комуниста,
као народ и држава, изгубили све
оно за шта смо се борили кроз ве-
кове, уз огроман број жртава. 

Комунисти су побили своје по-
литичке противнике, а противници
су били сви који нису били за дик-
татуру пролетаријата. Углавном
Срби.

Декретом су укинули монархију
и прогласили републику. Дина-
стију Карађорђевић су прогласили
,,народним непријатељима'' и за-
бранили јој повратак у земљу, док
су на чело државе поставили једног
човека и једну партију, одузи-
мајући нам и последњу трунку на-
ционалног достојанства.

На тим и сличним тековинама
се и даље васпитавају наша деца и
омладина, јер све ове претходне
власти, као и ова данашња, и даље
подржавају концепт антисрпске по-
литике. Зато међу њима у идео-
лошком смислу апсолутно нема
скоро никакве разлике. У Србији
не треба променити режим, него
нам ваља мењати комплетан си-
стем. Докле год ту чињеницу не бу-
демо увидели, нема нам ни
напретка ни бољитка.

Овако је изгледало заседање српске скупштине у 19. веку. Данас изгледа као циркус
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ПИШЕ: Младомир М. ЋУРЧИЋ

По завршетку Другог свет-
ског рата, нова власт, опте-
рећена комунистичком

идеологијом, имала је потребу да
се легитимише пред српским наро-
дом као његова историјска нуж-
ност. Да би то учинили следили су
пример из Совјетског Савеза. По-
дизали су споменике себи и соп-
ственој револуцији. То су чинили у
свим крајевима Југославије, али на-
рочито у оним у којима нису имали
подршку за своје деловање.

Споменик револуције у центру
Ивањице подигнут је партизанима-
комунистима и посвећен је њихо-
вој борби и револуцији коју су
извршили за време Другог светског
рата. Статистички резултат, да не
улазимо у друге анализе, те њихове
револуције био је што су ови „ре-
волуционари“ за време Другог
светског рата на подручју среза
Моравичког убили преко 600 ста-
новника, који су у стопроцентном
броју припадали српском народу.
По броју жртава које су као егзеку-
тори оставили иза себе, комунисти
су убедљиво на првом месту у
срезу Моравичком. Више од поло-
вине од укупног броја жртава на те-
риторији среза Моравичког, за
време Другог светског рата, убили
су комунисти. 

Аутор Споменика револуције у
Ивањици је Ђорђе Андрејевић-

Слике уместо речи
Општинска власт увек уређује Споменик револуције, тј. комунистима, који су у овој општини убили 600
Срба, што је више него сви остали непријатељи заједно. С друге стране, општинска власт не уређује
простор око споменика ђенералу Дражи Михаиловићу

Кун, академски сликар и вајар.
Ђорђе Андрејевић-Кун је, такође,
био комуниста и верник комуни-
стичке идеологије. Није се просла-
вио својим уметничким делима.
Оно по чему ће га српски народ
памтити је што је Кун пресудно
утицао да Озна, без икаквог су-
ђења, ликвидира Бранка Поповића,
једног од највећих српских и ев-
ропских сликара прве половине 20.
века и декана Техничког факултета
Универзитета у Београду, који је,
за време Другог светског рата,
успео да заштити и сакрије низ ве-
ликих уметничких дела и не доз-
воли да их Немци опљачкају.
Ђорђе Андрејевић-Кун се, одмах
после убиства Бранка Поповића,
уселио у стан професора Поповића
у Кнез Михаиловој улици у Бео-
граду, а његову жену и три сина из-
бацио је на улицу. 

Преко пута Споменика револу-
ције, у Малом парку, постављен је
споменик ђенералу Дражи Михаи-
ловићу. Овај споменик постављен
је 2003. године, захваљујући вели-
ком труду појединаца и донацијама
бивших војника војске под коман-
дом ђенерала Михаиловића. Већ
идуће, 2004. године, на власт у оп-
штини Ивањица дошла је нова по-
литичка гарнитура: Миломир
Зорић, ранији кадар Комунистичке
партије и СПС-а, непосредно је
изабран за председника општине, а
власт су чинили Група грађана -
Бранко Ћурчић, а уз њу: ДС, СПС и

Ивањица

СПО. Министар за културу у та-
дашњој влади Републике Србије,
био је Драган Којадиновић, функ-
ционер СПО-а. 

Ђорђе Андрејевић Кун,
аутор ‘’Споменика

револуцији’’, је пресудно
утицао да Озна,

ликвидира Бранка
Поповића, једног од
највећих српских и

европских сликара прве
половине 20. века, који је,
за време Другог светског
рата, успео да заштити и

сакрије низ великих
уметничких дела и не
дозволи да их Немци

опљачкају. Ђорђе
Андрејевић-Кун се, одмах

после убиства Бранка
Поповића, уселио у стан
професора Поповића у

Кнез Михаиловој улици у
Београду, а његову жену и

три сина избацио је на
улицу

Он је из буџета министарства
културе на рачун општине Ива-
њица уплатио 500.000 динара, на-
менски за уређење простора око
споменика Дражи Михаиловићу.

Одборници у скупштини Ивањице
из редова СПО-а били су: Драган
Ђоковић и Миланко Бошковић.
Ђоковић је био и председник оп-
штинског одбора СПО Ивањица. 

Уследила је нова коалиција на
власти у општини Ивањица, у са-
ставу: Група грађана Радослав-
Лале Секулић, Миломир Зорић,
ДС, СПС и СПО (представник
СПО-а опет фамозни Драган Ђоко-
вић). Затим долази нова структура
на власт у општини Ивањица, на
челу са Радомиром Ристићем.
После те стиже и власт оличена у
коалицији ДС-СПС и Група гра-
ђана-Миломир Зорић. Њихова
власт траје до 2012. године. Од
2012. године владају општинске
управе које чини СНС- Српска на-
предна странка. Тренутно, скуп-
штинску већину чине: 22
одборника испред СНС-а, 2 одбор-
ника испред ПОКС-а и 1 одборник
испред СРС-а. 

За 17 година откад је споменик
направљен и постављен у Малом
парку у Ивањици, и откада је од
Министарства културе добијена
значајна донација за уређење про-
стора око споменика, није урађено
ништа по том питању. До данас ни
једна општинска власт није објас-
нила шта је урадила са наменским
средствима које је добила од владе
Србије, а то питање изгледа не ин-
тересује ни јавног правобраниоца,
ни тужиоца. Млађим генерацијама

Ивањица: Споменик ђенералу Дражи
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Ивањица: ‘’Споменик револуцији’’

и добронамерним људима, веро-
ватно, не може бити јасно зашто се
општинске власти на један начин
понашају према уређењу простора
око Споменика револуције, а на са-
свим други начин по питању уре-
ђења простора око споменика
Дражи Михаиловићу. Неуређеност
и прљавштина око споменика
Дражи Михаиловићу се јасно види.
Права позадина тог понашања је
идеолошка острашћеност ивањич-
ких комуниста и њихових генет-
ских и идеолошких наследника,
који се налазе у свим странкама и у
свим владајућим гарнитурама од
2004. године до данас. 

Млађим генерацијама и
добронамерним људима,
вероватно, не може бити

јасно зашто се општинске
власти на један начин

понашају према уређењу
простора око Споменика
револуције, а на сасвим
други начин по питању
уређења простора око

споменика Дражи
Михаиловићу.
Неуређеност и

прљавштина око
споменика Дражи

Михаиловићу се јасно
види. Права позадина тог
понашања је идеолошка

острашћеност ивањичких
комуниста и њихових

генетских и идеолошких
наследника

У међувремену, на заседању
које је одржано 19. августа 2020.
године, Европски парламент са се-

диштем у Стразбуру, усвојио је Ре-
золуцију о култури сећања на
жртве тоталитарних режима. Као
Дан сећања на жртве тоталитарних
режима одређен је 23. август. У
тачки 5 се каже: “Позивају се све
државе чланице ЕУ да изврше јасно
и принципијелно преиспитивање
злочина и дела агресије које су по-
чинили тоталитарни комунистички
режими и нацистички режим.“ За
Србију, као званичног кандидата за
пријем у ЕУ, важна је и тачка 18,
која гласи: “На јавним просторима
у неким државама чланицама (пар-
кови, тргови, улице...) и даље по-
стоје споменици којима се величају
тоталитарни режими, што отвара
пут искривљавању историјских чи-
њеница о последицама Другог свет-
ског рата и пропагирању
тоталитарног политичног уре-
ђења.“    

За то време у Ивањици и широм
Србије траје петиција у којој се ску-
пљају потписи сагласности да се
Главна улица у Ивањици именује
именом ђенерала Драже Михаило-
вића. Једна међународна фондација
помно прати да ли ће општинско
руководство одлучити да додели
Главној улици име о Чича Дражи.
Та фондација је спремна, под усло-
вом да Главна улица добије Дра-
жино име, да донира за уређење
Главне улице под Дражиним име-
ном значајна средства, у вредности
и до милион долара. 

Наравно, ивањички комунисти и
њихови потомци, пошто знају за
ову информацију, праве разне ком-
бинације да се докопају тог новца,
али да не дозволе да Главна улица
добије име по ђенералу Михаило-
вићу. Имали су искуство да су и
државни новац, оних 500.000 ди-
нара из 2006. године, иако су били
наменски додељени, потроше за
друге потребе. Тако се надају да ће

и са овом донацијом располагати
како они хоће. Поменута фондација
нема намеру да уплаћује новац на
рачун општине, него ће, уколико
Главна улица добије Дражино име,
новац доделити стручним лицима

који ће се бавити уређењем ове
улице, јер општинско Комунално
предузеће није способно чак ни да
очисти простор око Дражиног спо-
меника. 

ПРИЛОЗИ ЗА СРПСКЕ НОВИНЕ
Мила Пантић за покој душе 
супруга Петра Пере Пантића $50 USD
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Половина марта 1942, на планини Јешевац, или Вујан, између Горњег Милановца и Чачка. Дража је у средини. Лево од њега је поручник Никола
Калабић, а около су Калабићеви гардисти, с тим што, трећи десно од Драже, стоји његов пратилац Благоје Ковач.

Околина Горњег Милановца,
март 1942. године. Три не-
мачке дивизије траже гене-

рала Дражу Михаиловића, али, без
успеха. Он се обукао у сељачко
одело. Када су наишли Немци, у
село Јабланица, на планини Јеше-
вац, скинуо је наочаре, узео виле и
почео да чисти ђубриво из штале.
Немци су га видели и само проду-
жили даље.

Када је снег почео да нестаје,
Дража окупља групу одабраних
четника. То је било половином
марта 1942. Одмах заказује први са-
станак команданата, 20. марта, у
селу Прељина код Чачка. Одатле
креће према Црној Гори и Херцего-
вини, у потеру за комунистима, у
веће акције против усташа, али и
ради обезбеђења обале Јадрана за
очекивано искрцавање Савезника.

Дража је најпре позвао поруч-
ника Николу Калабића и његове
гардисте. Чета Гарде, од 120 ода-
браних, а скоро сви наоружани
аутоматским наоружањем, пратиће
Дражу до Пивског манастира у
Црној Гори. На обе ове фотогра-
фије, лево од Драже стоји Никола
Калабић. То су прве његове познате
фотографије из 1942. године. Пре-
тпостављамо да је високи официр
лево од Калабића његов помоћник
поручник Витас, из села Почитељ у
Лици. Крајем те године, Витас је
погинуо у једној борби против Не-
маца, у околини Ваљева.

Захваљујући овим фотогра-
фијама, знамо како су изгледали
Дражини четници почетком 1942.
године. Види се да су униформе
краљевске војске још биле очуване.

Фотографије је пронашао наш
млади сарадник, Дејан Ђерић. Он је
недавно објавио књигу ‘’Сломљена
крила Златибора’’, чији део смо
објавили у прошлом броју. Фото-
графије је пронашао у Архиву БИА
у Београду.

Дражине непознате слике
Наши пријатељи и сарадници откривају фотографије за које нисмо ни сањали да су сачуване. Нарочито су
важне новооткривене слике из марта 1942. године

Историја

Снимљено истом приликом.Уз Дражу је Никола Калабић. Претпостављамо да је официр који држи
амерички ‘’томпсон’’ поручник Милан Витас, Калабићев помоћник. Он је погинуо током пробијања из обруча

есесоваца, крајем 1942. године у околини Ваљева.
Десно су још два четника Горске краљеве гарде.
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Ову фотографију пронашао је истраживач Душан Бабац из Београда. Душан је унук мајора Павла Бабца, помоћника мајора Жарка Тодоровића
‘’Валтера’’, команданта београдских илегалаца. Фотографија је снимљена на дан славе Краљеве гарде, 1. јуна, незнано које године, али свакако
1930-тих. Дража је горе, први с десне стране. Снимљено је у улазу свечане гардијске сале у Топчидеру. Управо у тој сали, 1946. године, одржаће

се монтирани судски процес против генерала Драже Михаиловића

Ову фотографију пронашао је колекционар Бане Симеон из Норвешке. Настала је почетком 1942. на планини Јешевац код Горњег Милановца.
Током зиме, радио станица није радила, због немачких радиогониометара. Радио саобраћај почиње у марту, када је станице, поред Врховне

команде, имало још 20-так команданата. Дража у ово доба још није пуштао браду, то ће учинити управо почев од краја марта.
Лево је везиста поручник Јоже Грбец, а иза наредник Фрањо Сеничар.
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ПИШЕ: Перица П. СОВИЉ

У срезу Грачац, у Лици,
Хрват Томо Никшић 25. де-
цембра 1941. године прогла-

шава Батаљон ''Гаврило Принцип''.
Сматрао је да ће то име привући
Србе у партизане. Никшић је на са-
станак позвао шест Срба, чланова
Комунистичке партије Хрватске.
Седница је одржана у Долини
Дробчевој, између села Глогова и
Вучипоља, на источној страни
Грачаца.  Трајала је две ноћи и
један дан. Присуствовали су: учи-
тељ Милојко Ћук, учитељ Бранко
Огњеновић, учитељица Смиља По-
крајац, Бићо Кесић, Илија Муни-
жаба и Перица Чича.

За команданта Батаљона ''Гав-
рило Принцип'' Томо Никшић је
одредио учитеља Милојка Ћука, за
политичког комесара Бићу Кесића,
за начелника штаба Илију Муни-
жабу и за ађутанта батаљона Пе-
рицу Чичу. Батаљон је проглашен
без чета. Речено је да се морају ор-
ганизовати три чете са укупно 500
партизана. За мобилизацијско
место све три чете одређена је гло-
говска основна школа, у коју сам
ишао четири године. Ако се 500
људи не би јавило добровољно, за-
кључено је да се остали, до предви-
ђених 500 партизаа, морају
мобилисати у српским селима
среза Грачац.

Док су сакупили 500 партизана,
прошла су два месеца. Тада је бата-
љон кренуо у агитацију против гра-
чачких и попињских четника.

Када је почео устанак, 27. јула
1941, сви ти Срби партизани из Ба-
таљона ''Гаврило Принцип'', били

У устанку није било комуниста
И данас, званична историографија у Србији баштини тезу из Титове Југославије: у западним крајевима
народ је од усташа бежао у шуме, а тамо су га дочекали, и организовали за отпор, комунисти. Међутим, то
су били четници. О томе сведочи један од последњих живих учесника устанка у Лици 1941. године

су четници. Нико од њих није
носио црвену петокраку звезду.
Многи су носили праву српску
шајкачу, укључујући и Бићу Ке-
сића. Србин комуниста Ђоко Јова-
нић касније је признао да је тада, у
време дизања устанка, било веома
мало комуниста и да је ишло споро
са организовањем Срба у парти-
зане. 

У јужној Лици проглашена су
још два партизанска батаљона, и
то:  Батаљон ''Марко Орешковић'',
под командом Ђоке Јованића, и Ба-
таљон ''Стојан Матић'', под коман-
дом Томице Поповића. 

На територији Срба, Лапца и
Грачаца у организацији партизана
учествовали су следећи Срби ко-
мунисти: Ђоко Јованић, Данић
Дамјановић, Милан Шијан, Илија
Радаковић, Милојко Ћук, Бићо
Кесић, Гојко Половина, Раде
Жигић, Илија Утвић, Илија Муни-
жаба, Перица Чича и још неколи-
цина, чијих имена се не сећам. 

Ђоко Јованић постаје коман-
дант партизанске Шесте личке ди-
визије, са којом септембра 1944.
године долази у Србију. Придру-
жује се совјетским трупама и по-
маже у постављању Хрвата Јосипа
Броза Тита за председника комуни-
стичке Југославије. Батаљон ''Гав-
рило Принцип'' постојао је од 25.
децембра 1941. до 25. априла 1942.
године. То је укупно четири ме-
сеца. Бићо Кесић је 25. априла
1942. погинуо у борби против чет-
ника. Тада је партија назвала бата-
љон по њему, уместо по Гаврилу
Принципу. За команданта Бата-
љона ''Бићо Кесић'' постављен је
Мане Брека, родом из Зрмање, у

Историја: Лика, 1941. године

Лици. Он ће касније постати
командант Треће бригаде у парти-
занској 35. дивизији. 

Командант 35. дивизије био је
предратни капетан Никола Грубор.
Био је у четницима, у Северној
Лици, до 1942, када га је заробио
партизански политички комесар
Стево Косановић Јабучар. Косано-
вић је касније постао комесар девет
партизанских батаљона. Пролећа
1944. напустио је партизане и пре-
шао је у четнике, где је постао
командант 1. бригаде Личкокорду-
нашког корпуса.

Јабучар ми је причао да га је ка-
петан Никола Грубор молио да га
прими у партизане и он га је при-
мио. Тито је унапредио Николу
Грубора у чин потпуковника. Пар-
тизанска 35. дивизија налазила се у
саставу 11. корпуса, чији је коман-
дант био Мићун Шакић, а поли-
тички комесар Шимо Бален. 

У јужној Лици и Далмацији пар-
тија је промовисала и премештала
разне партизанске команданте и
политичке комесаре. на пример,
команданти 19. далматинске диви-
зије били су Данић Дамјановић,
Томица Поповић и Мићун Шакић.

Ђоко Јованић жалио се Хрвату
Владимиру Бакарићу, шта да ради
са поручником Стојаном Матићем,
који као четник стиче велику попу-
ларност у Лапачкој долини. Матић
је био одан заклетви краљу и От-
аџбини. Желео је да као четник
продужи борбу против усташа и
окупатора. 

Бакарић је одговорио да Стојана
Матића треба ликвидирати, онда
прогласити народним херојем а
његов одред назвати по њему. Тако
су и учинили. Приликом лкиквида-
ције поручника Стојана Матића, с
леђа, убијен је и његов пратилац и
помоћник, активни подофицир
Душан Поповић. Он је био брат ко-
мунисте Томице Поповића, кога су
комунисти прогласили за коман-
данта Батаљона ''Стојан Матић''.
Томица Поповић је касније постао
командант комунистичке 19. дал-
матинске дивизије. У ликвидацији
Стојана Матића и Душана Попо-
вића учествовали су Хрват Влади-
мир Бакарић и два Србина: Ђоко
Јованић и Милан Жежељ.

Фебруара 1942. партизани за-
узеше Лапац. Тада се мајор Бошко
Рашета, највиши четнички официр
у овом крају, склања у кућу
трговца Милана и Даре Опачић.
Септембра месеца 1943. мајор Ра-
шета предаје се Немцима.  

Ђоко Јованић писао је и следеће
о периоду устанка. Августа месеца
1941, дошло је до споразума из-
међу ''великосрпских политичара''
и италијанских власти. Срби су
рекли да Италијане треба замолити
да заштите српски народ од
усташа. Ми немамо снаге, ни
оружја, да се боримо против Ита-
лијана. Ђоко Јованић даље пише да
су комунисти били малобројни и
заузети многим проблемима, тако
да нису успели да увере српски
народ да крене у борбу против Ита-
лијана. 

На Отрићу, у Лици, 12. августа

1941. долази до састанка између
Срба-четника и италијанских офи-
цира. У име Срба споразум су по-
тписала двојица комуниста, и то
Ђоко Јованић и учитељ Илија
Утвић. У име Италијана потписао
је капетан Марушић. Срби су по-
тписали да неће нападати Ита-
лијане, а Италијани су потписали
да ће штитити српски народ од
усташа. Италијани су остали верни
потписаном споразуму до 8. сеп-
тембра 1943, када је Италија капи-
тулирала. 

Партизани су радили на придо-
бијању српске омладине по селима
и тако су многи родитељи изгубили
контролу над својим синовима и
кћерима. У српским селима која су
заузимали, партизани су оснивали
одборе, у којима су председници
одбора били Бог и батина. Они су
мобилисали у партизане све што је
било способно за борбу, од 17 го-
дина па навише. 

Сада бих рекао неколико
речи о Бићи Кесићу, ког
сам познавао из српског

четничког устанка током
маја, јуна и јула 1941.

године. Имао је 23 године,
био је лепо грађен, висок,

борбен. Много пута се
састајао са мојим оцем, у
такозваној Кокјерни, где
сам рођен. На том терену
су велике шуме, у које су

многи Срби избегли,
тражећи спас од усташа.

Ту је народ организован за
борбу против усташа

Гледамо ратне четничке фото-
графије, са дугим косама и бра-
дама, са оружјем пореклом са свих
страна света. И питамо се, ко је
могао победити толику четничку
силу, која се показивала на разним
српским територијама, под
српским шајкачама и четничким
шубарама?

Сада бих рекао неколико речи о
Бићи Кесићу, ког сам познавао из
српског четничког устанка током
маја, јуна и јула 1941. године. Имао
је 23 године, био је лепо грађен,
висок, борбен. Много пута се са-
стајао са мојим оцем, у такозваној
Кокјерни, где сам рођен. На том те-
рену су велике шуме, у које су
многи Срби избегли, тражећи спас
од усташа. Ту је народ организован
за борбу против усташа. Један од
организатора четничког устанка на
северној страни Грачаца био је и
Бићо Кесић. Ту се сакупило 300 и
више четничких бораца. Мој отац
је, на коњу, контролисао целу њи-
хову линију положаја. Он је из Бен-
ковца, као резервиста, априла 1941,
дошао на том коњу. Донео је шест
војничких пушака и његова је била
седма. Тако је у устанку наоружао
шест Срба. У том организовању
четничког устанка, са мојим оцем
био је и Бићо Кесић. Нико од чет-
ника није знао да је Бићо Кесић
1940. године постао комуниста.

Петар-Пепица Седлан, командант 1. батаљона Грачачке четничке
бригаде и Јово Станисављевић, командант Грачачке четничке бригаде
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Носио је српску шајкачу, без пе-
токраке. 

Током маја, јуна и јула 1941.
Бићо Кесић никада није био на јед-
ном месту. Наводно, био је нека
врста обавештајног официра.  Са
Кокјерне, од Петра Папића Со-
виља, мог оца, до Дане Цицваре у
Велебиту и поручника Миће Лу-
кића у Попини. Онда, од Миће Лу-
кића у Срб, код Пајице Омчикуса.
Одатле у Тишковац, код Мирка
Марића. А у ствари, нико од чет-
ника није знао куда Бићо Кесић иде
и шта ради. 

Бићо Кесић је у четницима имао
три брата. Старији брат, Лука, по-
гинуо је у борби против усташа, 27.
септембра 1941, на Рипачком
кланцу. Млађи брат, Илија, гине
као пушкомитраљезац у Трећој
Вучипољској чети Грачачке чет-
ничке бригаде. Трећи Бићин млађи
брат погинуо је у борби са парти-
занима, 17. јула 1943, у Жегару, у
Далмацији. 

На српски православни Божић,
7. јануара 1942, командант парти-
занског батаљона ''Гаврило Прин-
цип'' шаље писмо командиру
сеоске кјанске чете Петру-Пепици
Седлану, по два курира, из села
Глогово. У писму је захтевано да
Седлан са својом четом нападне
Италијане у предграђу Грачаца, у
селу Дукићи. Седлан је одговорио
да су Италијани, када су дошли у
Грачац, 2. августа 1941, истерали
усташе у Ловинац. Од када су
дошли, никада нису завирили у
српско село Кијани, да би терори-
сали народ и ма шта пљачкали.
Они пролазе цестама и никада не
свраћају у српска села. 

Петар-Пепица Седлан је у свом
писму даље рекао: шта добијамо
ако нападнемо Италијане у Ду-
кићима? Не можемо заузети Гра-
чац, а за сваког убијеног Италијана
они ће предузети одмазду. Спалиће
село Кијани и побити један део
српског народа. Шта ћемо тиме по-
стићи? Такође му је рекао, да чет-
ници нису под комунистичком
управом, и да им комунисти не
могу наређивати против кога ће се
они борити. На крају је нагласио:
Ми четници боримо се против
усташа, а не против Италијана.

Петар-Пепица Седлан шаље
своје писмо Милојку Ћуку по истој
двојици курира. Ти курири били су
Јово и Дане Јакшић. У зору, 28.
фебруара 1942, партизански Бата-
љон ''Гаврило Принцип'' опколио
је, са свих 500 партизана, село
Кијане и позвао четнике да се пре-
дају. Кјански четници имали су на
списку 70 четника, а само 30 пу-
шака и један пушкомитраљез.
Петар-Пепица Седлан наредио је
да се преда оружје партизанима,
због велике разлике у бројности.
Тада су партизани одвели Седлана
у затвор у Брувну, Лика.

Дане Станисављевић Цицвара
организовао је, 12. априла 1942. го-
дине, 400 грачачких четника и у
рано свануће у Брувну опколио
партизански батаљон ''Гаврило
Принцип'', на челу са Милојком
Ћуком и Бићом Кесићем. Четници
позваше партизански батаљон на
предају. Кад су се партизани пре-
дали, четници их постројише на
једној великој ледини. Четници су
захтевали да се Седлан пусти из за-
твора и да се врати оружје одузето
кјанским четницима. Партизани су
учинили и једно и друго. Потом су
четници захтевали да Милојко Ћук
и Бићо Кесић положе оружје. За

један моменат, они то одбише.
Тада два четника хитро разору-
жаше партизанске команданте. То
су били Нина Совиљ из Поља Гу-
бавчева и неки Војиновић из Ма-
зина, Лика. После су обојица
отишли у партизане и у њима по-
гинули.

Сад је било питање, шта да се
ради са заробљеним партизанским
командантима? Учитељ и надзор-
ник школа Никола Миљуш гаран-
товао је да ће партизански
команданти бити са њим и да више
неће ићи у агитацију против чет-
ника. То се није остварило. Ми-
лојко Ћук и Бићо Кесић преко ноћи
одоше у Кореницу и организоваше
два партизанска батаљона. Кре-
нули су на Брувно, 17. априла, и
позвали брувањске четнике на пре-
дају. Брувањски четници то од-
бијају, прихватају борбу, и у тој
борби гине њихов командант Мићо
Обрадовић. Партизани заробе 18
четника и одмах их стрељају, у
присуству Милојка Ћука и Биће
Кесића. 

У свануће, 18, марта 1943. го-
дине, грачачки четници опколе
Брувно и заробе 18 партизана, међу
којима су била и два предратна
члана Комунистичке партије. То су
били Никола Крајиновић и учитељ
Никола Миљуш. У борби против
четника погинули су партизански
идеолог учитељица Смиља По-
крајац и командант места Брувно
Глишо Ћук. За време мира, Глишо
је био скретничар на железници и
члан четничког удружења. Носио
је браду. Покушао је да постане
члан партије, али нису га примили.

Истог дана, 18. марта, четници
у Брувну заробе брата и сестру
Мане Бреке. Командант Грачачке
четничке бригаде, капетан Марко
Црљеница, пустио их је да иду
кући, у Зрмању.

Недуго потом, четници су на
Вучијаку, близу Крупе, стрељали
Николу Крајиновића и Николу Ми-
љуша. Крајиновић је наређивао
који четници да се стрељају, док је
Миљуш стрељан јер је обмануо
четнике, да партизански коман-
данти за које је гарантовао неће
ићи на њих. 

Од 1941. до 2021. прошло је
пуних 80 година. Тешко је све пам-

тити и написати чланак о борбама
на Тромеђи Босне, Лике и Далма-
ције, која је била под командом
храброг четничког војводе Мом-
чила Ђујића.

Што је могао боље, чланак је са-

ставио четник Грачачке четничке
бригаде Првог личког корпуса Ди-
нарске четничке дивизије, 

Перица П. Совиљ

Перица Совиљ, почасни председник ОСЧ ‘’Равна Гора’’, на ручку са млађом гардом Организације. С лева на
десно: Србо Радисављевић, Петар Милутиновић, Драган Селаковић, Перица Совиљ.

Перица Совиљ током рата
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October 22, 2020 by Milos
(Editor's note: This is an interview

by our writer Milos in Serbia, with
Miloslav Samardžić, a journalist and
historian who knows very well the
communists' insatiable thirst for
power.  He gives us a walk through
several points in history, and has an
excellent perspective on the commu-
nist movement here in the United
States.  In fact, in the final words in
the interview, he makes an excellent
point on why the communists'
chances for success are nil, which was
a perfect way for the interview to end.
It also never ceases to amaze me how
someone like Milos or Miloslav, who
live on the other side of the planet, un-
derstand our country better than
seemingly every leftist who lives
here.  We think you'll enjoy this inter-
view very much, especially with the
AntiFa-BLM Marxists failing every-
where.)

Mr. Samardžić, can you tell us
something about your biography?
How did you become interested in
history, and especially in the
WWII?

I graduated from the Faculty of
Economics in the city of Kragujevac,
and before that from the high school
of journalism. As a freshman, I also
graduated from the journalism school
of "Večernje novosti" ("Evening
news"), then the highest-circulation
newspaper in Yugoslavia. I was one
of their correspondents. Afterwards, I
became an associate, and then the ed-
itor of the newspaper "Pogledi"
("Views"), a student newspaper of the
University of Kragujevac. Journalism
schools, as well as the experience
from "Novosti", were crucial, both for
my future career and for "Pogledi".
Namely, in one student newspaper, I
introduced professional standards.
That was in 1987, when I became ed-
itor-in-chief.

At that time, I already had a year
of experience with the secret police,
which was called SDB, analogous to
the KGB. Let me remind you, Yu-
goslavia was still a socialist, that is, a
communist, country. The secret police
had spies in all the companies, and
they especially wanted to control the

Marxists failing everywhere
Interview with Serbian journalist and historian Miloslav Samardžić, on the foundations of the communist ideology,
communism in Yugoslavia and America

students. They called me for a so-
called informative conversation the
first time in early October 1986. The
previous issue of "Pogledi" was
banned by the decision of the public
prosecutor in Belgrade, and burned.
Half of the editorial office was re-
placed. I found myself in the remain-
ing half, because I was editing the
"University" section, within which the
disputed articles for the prosecutor
were not published. Those criticisms
of the regime were, by the way, less
than one percent of the criticisms that
Trump receives today in some news-
papers in America. But, even that lit-
tle was not allowed.

That first "informative conversa-
tion", which, of course, I will always
remember, had the goal of intimidat-
ing me. On the wall of the office hung
a "Heckler", under which sat a huge
inspector, who just kept silent and
looked across at me. Across from me
sat a smiling inspector, who, among
other things, told me that the other
one was serving them, for example, to
take out the refrigerator on the 10th
floor, when the elevator was not
working...

Of course, my chair was much
lower than theirs.

The one who laughed, talked a lot,
obviously with the desire that I see he
knew everything. Indeed, he knew in
detail what we, the members of the
editorial office, were talking about,
not only in the office, but also on the
street. In general, he knew very well
the situation in the student press, as
well as in the student movement,
throughout the country. Later, I found
out that they were tapping our phones
and that several members of the edi-
torial board and journalists worked
for them. I think their motive was pri-
marily fear.

Of course, they scared me, too. It
was clear that they could do whatever
they wanted to anyone. Under social-
ism, there is no control of the secret
police, no association of civil rights
activists, there are no civil rights ei-
ther. On the contrary, there were laws
according to which you could be con-
victed if you say something against
them, even a joke, and especially if

Conservative Hardliner:

you criticize socialism in general and
the "character and work of Josip Broz
Tito" in particular. He passed away in
1980, after which they passed a law
that, word for word, was called: "Law
for the protection of the name and
work of Josip Broz Tito".

But they didn't scare me for good.
I served in the army in special units,
the "Heckler" seemed like a toy to me
in relation to the "Kalashnikov" that I
carried, and especially to my former
sniper. I practiced karate and some
other Japanese martial arts. After all,
I was 24, when everything looks dif-
ferent.

What worries me is that a
number of people in West-
ern countries have a naive,

romantic view of communist
ideas, or rather slogans.

However, it has been proven
that everything the commu-
nists say is a lie. They simply

want to subdue you
In short, they scared me, but not

blocked me. Because of them, I pub-
lished more slowly, but I still pub-
lished. Thus, in November 1989, I
published the first affirmative article
about General Draža Mihailović. He
was decorated in America, but in Yu-
goslavia, he was 100% satanized. If I
had published it only a few months
earlier, I would have ended up in
prison no doubt. Then, however, ex-
actly that month, dictator Ceausescu
was killed in Romania, and with him
many members of the secret police.
This significantly influenced the
events in Yugoslavia. Besides, Slobo-
dan Milošević came to power in Ser-
bia a little earlier. He was later
satanized all over the world. How-
ever, he had a positive role at the
time, as he was the first politician to
oppose the cult of Josip Broz Tito. So,
the cult of the dictator and the mass
murderer, under whose picture they
swore before each session. Until
Milošević refused, in 1988. Also,
Milošević reduced the pressure on
students, and allowed a certain free-
dom of speech. He became a negative

character only in 1990, when he de-
layed the announcement of the first
free elections as much as possible and
when it became clear that he did not
want a real democratic system.

In general, shortly after that No-
vember 1989 issue, "Pogledi" became
the most widely circulated political
magazine in Yugoslavia, reaching a
circulation of 200,000 copies. And
formally, we were the first opposition
newspaper since 1945.

Who were Marx and Engels,
and what is the value of their writ-
ings and deeds?

As an economics student, I had to
memorize their major work, "Capi-
tal", almost by heart. And other
books, too, including the "Manifesto
of the Communist Party". Which is,
by the way, a great example of, as
they say today, hate speech.

Practically all of us who have
studied Marxism have seen that this
ideology has no value. Controversial,
or simply stupid things, were
ridiculed by the professors them-
selves. By then, it was already possi-
ble.

Marxism is, in essence, a perver-
sion of the principle of abstraction.
This principle is applied in every sci-
ence. It serves to separate the essen-
tial from the irrelevant, in order to
determine the main currents. Marx-
ism, therefore, takes one or more ir-
relevant details, and declares them to
be not only important, but also cru-
cial. That way, it can "prove" practi-
cally everything. Of course, with the
help of the secret police, that is, coer-
cion, because, as I said, it was pun-
ishable by law to challenge that
quasi-religion.

Marxism, for example, proved that
life is better in Albania than in
Switzerland, not to mention America.
America was highlighted in class as
an example of a bad country, both ex-
ternally (imperialism) and internally
(oppression and exploitation of
"working people and citizens").
Whenever there was talk of America,
it was said that there were many mur-
ders, many drug addicts, prostitutes,
and the like. In fact, I can't even re-
member what was, beside that, said in
the Marxism classes. We have
learned, and they have claimed that it
has been scientifically proven, that
the entire Eastern bloc was better for
life than the entire Western world. By
1965, Yugoslavia's borders were
closed, as they are today in North
Korea. There were no passports (with
some exceptions). When the borders
were opened, millions fled to West-
ern countries. But, again, when these
people came to visit their relatives,
they had to say that it was better in
Yugoslavia. In the socialist system,
everything is a lie, everyone lies to
everyone.

One of the main characteristics of
Marxism is that it deals with the dis-
tribution of social wealth, and not
with the questions of how citizens can
acquire wealth. Unfortunately, that is
still, to a certain extent, a characteris-
tic of leftists around the world.

Fortunately, in the 1980s, they in-
troduced marketing to the faculties of
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economics, and I opted for that direc-
tion. We studied according to the
American Philip Kotler. He visited
Belgrade 7-8 years ago. He looked
much younger to me than I imagined.

I read Karl Popper's book "Open
Society" as soon as it was published
in Serbian. The difference in relation
to Marx and Engels is incredible. That
book will last, while for the books of
these two, definitely no one is fight-
ing in libraries. With the exceptions of
North Korea, Cuba, and China. (...)

Who was General Dragoljub
Draža Mihailović? What was the
Yugoslav Army in the Fatherland,
also known as the Chetniks, during
the WWII? What were their goals
and achievements?

He was a Serbian officer, deco-
rated with the highest domestic and
foreign decorations in the First and
Second Balkan Wars and in the First
World War. Between the two world
wars, he graduated from the highest
military schools in Yugoslavia and
France. As a professor at the Military
Academy in Belgrade, he promoted
the "Chetnik war", that is, the guerrilla
war. Earlier, the Chetniks, as special
units, had only tactical significance.
Mihailović gave them strategic im-
portance, claiming that, when neces-
sary, the entire army should become
guerrilla. In particular, he believed
that Yugoslavia could not defend it-
self from Hitler's tanks and planes in
the frontal war, and that it should
therefore immediately prepare food
and ammunition depots in the moun-
tains for the future guerrilla war. His
idea was not accepted. But, after the
collapse of all fronts, and the surren-
der of most of the army, in April 1941,
he turned his theory into practice. On
the mountain Ravna Gora, 80 km
south of Belgrade, he formed the
Command of the Chetnik detachments
of the Yugoslav Army. It was the
largest guerrilla in occupied Europe.
It bound first four and then several
German divisions, as well as several
Bulgarian and Italian divisions. Only
its sabotage group "Gordon" carried
out 1,499 diversions and sabotages on
the railways, during the Battle for
Africa in 1942 and early 1943. That
is, so many diversions and sabotages
of this group were counted by the Ger-
mans, when they finally destroyed it,
at the end of the summer of 1943. I
think that is, for one sabotage group, a
world record in the entire history. An-
other name for the battle is the Battle
for Supply. One of the closest routes
for supplying German troops in Africa
went through Serbia.

In September and October 1943,
the Chetniks carried out the largest
anti-Axis operation behind the lines of
the great fronts. They were attacking
the Germans towards the Adriatic Sea,
expecting an Allied landing. How-
ever, it did not happen, and in the
meantime, just at that time, the West-
ern allies transferred support from the
Yugoslav Royal Army, and the King-
dom of Yugoslavia in general, to the
so-called partisans, who were terror-
ist formations of the illegal CPY. This
was the result of the Western Allies'
trade with Stalin.

During 1944, the Chetniks rescued
over 500 American pilots, who were
shot down by the Germans. This is the
well-known Halyard Mission today,
as the Americans called it. The Amer-
ican ambassador in Belgrade has been
regularly coming to the place where
the Chetniks built one of the three im-
provised airports for the evacuation of
pilots, in the village of Pranjani near

Čačak, for almost 15 years. He comes
in gratitude for the rescuing of the
Americans.

What were Tito's partisans dur-
ing the WWII? What were their
goals and achievements?

Terrorists. Their goal was to use
the war to carry out a communist rev-
olution. They expected that already in
the fall of 1941 the Soviet Union
would send paratroopers to Yu-
goslavia, who would defeat the Ger-
mans and put them in power. They
expected, of course, that the Red
Army would defeat the Germans on
the Eastern Front in record time. It is
interesting that the general public in
Serbia still does not know that Amer-
ica sent to the Red Army, across the
North Sea, more than 10,000 tanks,
planes, trucks, then huge quantities of
food, ammunition, etc, without which
Hitler's troops would have hardly been
beaten in 1943.

I am sorry that Serbia does
not have such a party as the
Republican Party. I think

that, professionally speaking,
it is the strongest party in
the world, in the history of

the world
However, since the communists,

which was already characteristic of
that movement, looked at things unre-
alistically, in 1941 they proclaimed
the so-called second phase of the rev-
olution. The first phase is the conquest
of power - they thought, therefore,
that it was only a matter of days, with
the help of Soviet paratroopers - and
the second phase means the killing of
real and potential enemies of their
party. By the end of 1941, they killed
at least 1,000 people in Serbia alone,
by the rule those who were more rich,
more respectable, and more success-
ful. They were often clergy, too.

When they were expelled from
here, at the beginning of 1942, they
declared the second phase of the rev-
olution in Montenegro and part of
Bosnia and Herzegovina, again wait-
ing for the Soviet paratroopers. They
killed at least another 1,500 people
then. In Herzegovina, they declared
that every peasant who had more than
two cows or 20 sheep was an exploiter
of other peasants and must be killed.

That second phase of the revolu-
tion was most successful after the Red
Army invaded Serbia in October
1944. After the Red Army tanks put
them in power, they killed over
100,000 people in Serbia. One state
commission, set up to list communist
victims, reached 60,000 listed names,
and then its work was obstructed.

As for the combat contribution of
the partisans, it was in fact negative.
That is, they only bothered the regu-
lar Yugoslav army (Chetniks). In two
ways: first, by attacking it, and sec-
ond, by its very existence, because the
regular army is obliged to defend the
lives of its citizens from terrorists, and
also to defend the constitutional order.
In a word, the communists diminished
the fighting power of the army.

Why was General Mihailović
abandoned by the Allies, and how
communist Tito came to power in
Yugoslavia in 1945? Was there an
attempt from the American military
mission to General Mihailović to
bring him to power instead of Tito?

Because the goal of the Western
Allies was to win the war with as few
casualties as possible. They were ter-
rified of the massacre from the First

World War, they never wanted it to
happen again, for their armies to suf-
fer so much. That is why they trans-
ferred the main war effort to the
Soviet Union. And successfully: while
America had 270,000 and Britain
300,000 by the end of the war, the So-
viet Union had nine million soldiers
killed.

In encouraging Stalin to continue
the war, the Western Allies at one
point gave him the option of gaining
access to the warm seas - the Adriatic
Sea, as part of the Mediterranean Sea.
Then they started praising Tito and
criticizing General Mihailović. Dur-
ing 1944, however, they wanted to
leave Yugoslavia in their sphere of
Western interest. In that scenario, the
communists would go to the polls
after the war and, of course, they
would be defeated. So that the parti-
sans would remain only one small
episode in history. However, Stalin
saw through that. In the summer of
1944, he did not honor the agreement
with the Western Allies on a simulta-
neous attack on Berlin. He stopped the
attacks on Berlin, and turned south to
occupy the Balkan countries.
Churchill was shocked and then his
urgent departure to Moscow followed,
in October 1944, when he managed to
save Greece. So, only Greece.

This turn of Stalin towards the
Balkans was used by the Germans to
launch the so-called Ardennes offen-
sive against the Western Allies. At
that time, they inflicted them great
losses, as far as I remember, of about
60,000 killed and wounded. The Ar-
dennes were a stain on the plan to
minimize their own losses.

Before Churchill went to Moscow,
Colonel Dr. Robert McDowell, from
the OSS, came to General
Mihailović's headquarters. That was at
the end of August 1944. His plan was
for the Germans in the Balkans to sur-
render to the Chetniks, so that they
would get enough weapons to defeat
the communists. Because, in the
meantime, the Western allies gave the
communists weapons and equipment
for about 150,000 people. McDowell
negotiated with the Germans and
some of their officers agreed to sur-
render. Only one battalion of Ameri-
can paratroopers was supposed to land
to Mihailović. The goal was that the
American flags prevent invading of
the Red Army. To declare the defeat
of the Germans in the Balkans and to
say that there was no need for the Red
Army to come there. However, al-
ready in September 1944, the Red
Army began to enter Serbia, and in
October, at a meeting in Moscow,
Churchill failed to cope with that.
Thus, on November 1st 1944, Mc-
Dowell returned with the job undone.

Who was Josip Broz Tito? What
did the 4th Congress of the Com-
munist Party of Yugoslavia in Dres-
den (1928) bring?

He was a Croat born in the village
of Kumrovec, a locksmith's assistant
by profession. As an Austro-Hungar-
ian soldier, he took part in the attack
on Serbia in 1914. He was a member
of the so-called Devil's division,
known for war crimes. After the war,
he often changed jobs, because he was
not very hardworking. Throughout
history, it has been difficult to find a
Marxist successful in any profession.
Going to Stalin's Soviet Union was
crucial for Tito. There were the so-
called purges, that is mass murders of
their own citizens, declared "enemies
of the people". The most common ac-
cusations were that someone was a

foreign agent, usually from Great
Britain or America. At one point, Tito
realized that in order to advance, it
was "only" necessary to say that
someone was a foreign agent. That
one would be killed, or sent to a camp
in Siberia, and he would advance.

The Dresden Congress was the
culmination of a change in communist
politics in the Balkans. In the begin-
ning, they have, as everywhere else,
claimed that the capitalists oppressed
the workers. But, in the elections in
the Kingdom of Serbs Croats and
Slovenes, the future Yugoslavia, in
1921, it turned out that members of
national minorities who hated the
country voted for the communists the
most. For example, Albanians, who
mourned the Turkish occupation, dur-
ing which they were privileged over
the Orthodox, or Hungarians, who
mourned the Austro-Hungarian occu-
pation. Thus, the Communist Party of
Yugoslavia, by order from Moscow,
puts the national question in the fore-
ground instead of the class one. At
that congress, they proclaimed the
right to secession for Albanians and
Hungarians, and the disintegration of
Yugoslavia in general.

Was a danger of a communist
revolution in the United States after
the WWII real? Are there any com-
munist forces in America right
now?

It was not. I think it's not even
now, but now the communists have a
better chance. As an exam question
from Marxism, I had the question
"Communist Party of America". I re-
member that its main theorists, and
leaders, were Paul Baran and Paul
Sweezy. I also know for sure that the
CPA headquarters was across from
the Serbian Church of St. Sava in New
York, Manhattan. It is that huge
church, which burned down a few
years ago. I know this because the
CIA came to the priest and asked him
to install wiretapping devices, that is
microphones aimed at the building
where the communists met. And one
of those priests told me that later.
They, of course, like almost all Serbs
in America, gladly helped everything
that was against the communists.

The CPA was funded by the Soviet
Union until 1990. They gave them
three million dollars a year. Gor-
bachev abolished it. As foreign
agents, and mercenaries, the commu-
nists had no chance, even if they re-
ceived much more money. That's
when their chances grow. When they
shut down the KPA, they founded
several socialist associations and
NGOs, got in touch with some con-
troversial wealthy people, like Soros,
who finance them, and finally, they
got in touch with the Democratic
Party. As William Engdahl wrote on
the New Eastern Outlook website, all
these riots in America, allegedly be-
cause of the Coronavirus, are actually
the result of communist action. He
sees this as an attempt at a communist
revolution, with which I agree.
Throughout their history, communists
have used the difficult situation in a
country to carry out a revolution.
They did it for the first time in 1871,
the so-called Paris Commune, when
the French suffered a heavy defeat by
the Germans. Then 1905, the first
Russian revolution, when Russia lost
the war to Japan. Then in 1917, when
the Germans sent Lenin, with lots of
gold, as the fifth column. I have al-
ready mentioned the example of Yu-
goslavia in 1941.
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Поручник Драгољуб Филиповић, командант 1. батаљона Јуришно-
пратеће бригаде Горске краљеве гарде

Сајц поклања свој пиштољ Калабићу. Иза Калабићевог левог рамена је Милутин, Драгољубов брат

Било је то у ноћи између 22. и
23. децембра 1944. године, у
области Шековића, у Босни.

Први батаљон Јуришно-пратеће
бригаде Горске краљеве гарде, под
командом тада потпоручника Дра-
гољуба Филиповића, и Трећи бата-
љон ове јединице, под командом
потпоручника Малина Ракочевића,
штитили су гардијску комору. Ко-
лона се кретала према главнини
Гарде, западно од Тузле, после не-
успелог напада четника на овај
град. План је био да се у Тузли нађе
склониште од босанске зиме, за око
20.000 четника, али, јединице мус-
лиманских есесоваца, које су
управо прешле у партизане, биле су
боље опремљене и наоружане и ко-
ристиле су заостале немачке бун-
кере и остала утврђења.

У неко доба ноћи, товарни коњи
гардијске коморе више нису могли
напред, јер је друм био крцат масом
рањеника из Јужноморавске групе
корпуса. Ту је друм пресецао једно
брдо и само је мрак штитио рање-
нике од партизана, који су се нала-
зили свугде около. Били су то
партизани из 16. муслиманске бри-
гаде, ојачане деловима Бирчанске
бригаде. Њихово бројно стање било
је вишеструко веће од 1. и 3. бата-
љона Јуришно пратеће бригаде.

Командант гардијске колоне,
потпоручник Драгољуб Филипо-
вић, избио је напред и видео го-

Поручник Драгољуб Филиповић
“Ако се ко наново рани, или га погоди смртно – да то буде без лелека и роптања како би се омогућило
извлачење браћи која су још у животу“ – командовао је Филиповић, уочи свитања 23. децембра 1944,
спашавајући, у наступајућем пробоју, бројне рањенике сигурне смрти

Заборављени јунаци

милу окрвављених и полусмрзну-
тих људи. Како је записао у својим
мемоарима Милош Младеновић,
један од тих окрвављених и полу-
смрзнутих, Филиповић се само
“ухватио за главу, окренуо и отрчао
назад не рекавши ни речи“. За не-
колико минута вратио се са више
од 30 наоружаних војника, заштит-
ника коморе.

После краћег договора, потпо-
ручник Филиповић обратио се овој
маси очајника:

“Браћо! Тишина, молим за ти-
шину само за моменат. Браћо! Сви
ми видимо у каквој смо ситуацији
овде. Што је још и горе – убрзо ће

дан осванути. Зато, ко год може да
хода – придружиће нам се на за-
чељу. Сви они који не могу ходати
биће утоварени на коње и у колони
за нама: под највећом тишином, по-
нављам: тишином. Ако се ко на-
ново рани, или га погоди смртно –
да то буде без лелека и роптања
како би се омогућило извлачење
браћи која су још у животу“.

Гардисти су онда попели тешке
рањенике на коње, бацајући сада
сувишан товар. Како је у том то-
вару било и дувана, неки избезум-
љени рањеници жудно припалише.
Уз псовке, гардисти заведоше ред, а
затим поведоше апокалиптичну ко-
лону, на њено запрепаштење, не на-
пред куда је претходног дана
отишла четничка војска, а где су
сада чекали комунисти, него нале-
вокруг, према јутрошњим комуни-
стичким положајима. На јуриш, уз
“грцај и роптај“, гардисти савла-
даше групу партизана која се
грејала око ватре. Затим хладно-
крвно пронађоше енглеску муни-
цију, које су партизани имали у
изобиљу, и почеше да је деле рање-
ницима док су ужурбано одмицали.
Био је то једини начин да се за-
плени колико-толико муниције.
Затим је дошло до измене рафала са
суседним партизанским једини-
цама, али накратко, јер је неко
рекао партизанима да то пролази
њихова комора. Пред зору, све је
било готово. Младеновић је са
својим сапатницима коментарисао
ноћашњи догађај: “Ако је ико икада
заслужио генералски чин – то су
били ови борци који су нас извукли
из сигурне смрти“.

Младеновић није знао како се
они зову. То видимо из Опера-
цијског дневника Гарде, у коме је
за 22/23. децембар 1944. записано и
ово:

“У овој борби својом личном хра-
брошћу истакли су се команданти
батаљона потпоручник Драгољуб
Филиповић и Малин Ракочевић, као
и сви борци који су из ове крваве
борбе остали у животу“.

Командант Гарде, мајор Никола
Калабић, испрва није знао за по-
двиг 1. и 3. батаљона, већ је мислио
да је комора уништена. Она се, ме-
ђутим, са рањеницима Јужномо-
равске групе корпуса, кретала
према Живинцима, у које је стигла
29. децембра. Ту се налазила већа

јединица Српског ударног корпуса
(делови Српске државне страже,
који су у септембра те године пре-
шли у четнике). Гардијска комора
је накратко ушла у састав Српског
ударног корпуса. Невични рато-
вању, бивши недићевци су ноћу 30.
децембра били изненађени, пре-
трпевиши велике губитке од парти-
зана (око 50 погинулих). Комора
Гарде у том нападу није имала гу-
битке, већ се, уз борбу, повлачила
даље на запад, ушавши у састав
своје јединице.

Драгољуб Филиповић рођен је
1921. године, у селу Велереч код
Горњег Милановца. Управо уочи
рата, 1941, положио је велику ма-
туру у милановачкој Гимназији. У
рат је ступио као редов, али, пошто
је био одличан ђак, уписан је на
курс за резервне официре, који је
Горска краљева гарда организовала
у Горњој Шаторњи код Тополе. За-
вршио је курс и постао потпоручик,
да би за ратне заслуге био унапре-
ђен у чин поручника.

“У овој борби својом
личном храброшћу

истакли су се команданти
батаљона потпоручник
Драгољуб Филиповић и
Малин Ракочевић, као и
сви борци који су из ове
крваве борбе остали у

животу“ (Из ратног
дневника Гарде)

У Гарди су се налазила још три
његова брата: Милутин, који је пре
рата био активни наредник, да би
током рата био унапређиван до
чина поручника, Богољуб и Миод-
раг.

Драгољуб и Милутин погинули
су у последњим великим борбама
на Зеленгори, маја 1945. године.
Богољуб и Миодраг су ту зароб-
љени и касније су убијени. Оца Та-
дију стрељали су им Немци 1943.
године у Краљеву, као “Д.М.
таоца“, у одмаздама сто Срба за јед-
ног немачког војника.

Рат је преживео само најмлађи
брат Слободан, који је још био ма-
лолетан. Много година касније, он
је објавио књигу “Браћа Филипо-
вић у Горској краљевој гарди“, у
којој су сви ови догађаји детаљно
описани.
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Дана 18. фебруара, навршава се годину дана од када ниси с нама, али
увек ћеш бити у нашим срцима и лепим успоменама, драги наш тата и
деда. Почивај у миру Божијем. Вјечнаја памјат.

On February 18, it will be one year since you have not been with us, but you
will always be in our hearts and fond memories, our dear dad and grandfather.
Rest in God's peace. Memory eternal.

Bozica (Boja) Uzelac passed away quietly at home, Friday, January 15,
2021, just 8 days after her 89th birthday, after a long and painful battle
with cancer and spinal stenosis. 

She is now reunited with her husband Rade, who passed away in February
of 2011. 

She leaves behind her children Bozidar (Bob), Milan (Mike), Svetlana (Sue)
and Nebojsa (Noel) Uzelac and his wife Tonia Seli. She will miss her beauti-
ful grandchildren Hannah, Jasmine and Edwin Uzelac. 

Boja was also predeceased by her sister Anka (Mica) Popović, brother
Mane Srdić, brother Marko Srdić and sister Mara Matijević. She is survived by
her brother and sister in law, Milos (Mićan) and Mira Srdić and many many
cousins and nieces and nephews in Canada and Serbia. 

Boja came to Canada in 1958 to her brother Mane and sister in law Eunice
Srdić. Here she met her husband Rade and made a beautiful life together. She
was known for her classy style and vibrant outgoing personality. She loved
company and even more, a good sing along of the old folk songs from her
youth. 

She was a good cook and relished making specialty cakes for relatives and
friends. She was a long-time volunteer for the St. Nicholas Church Circle of
Serbian Sisters in Hamilton and enjoyed time spent in the Serbian church com-
munity and the Ravna Gora Chetnik Organization all over North America. 

We know she is singing and dancing in heaven with all her family and
friends who have gone on before her.

Дане Левнаић је рођен 1.
јануара 1933. године у селу
Подум, Српска Лика, од оца

Николе и мајке Јелке. Дане је
најмлађи од четворо деце. Нажа-
лост, када је Дане имао једну го-
дину, његова мајка Јелка је
преминула, па су га његова браћа,
Стево и Милош, и сестра Јелка,
заједно одгајали. Када је проклети
рат почео, Дане је имао само 8 го-
дина, и помагао је оцу Николи и

Дане Левнаић (1933 – 2020)
Дане је волео своју отаџбину и српски народ, био је велики патриота, веровао је у Бога и волео је своју нову
кућу у Канади

У сећање

брату Стеви колико је год могао,
иако је био мали дечак.

После рата, Дане се неко време
налазио у Немачкој, до свога до-
ласка у Канаду, 1960. године. Доче-
кали су га отац Никола, маћеха
Јулка, као и брат Стево, снаја
Стана, и њихова деца Милан и
Јелена Левнаић. Дане се досељава
у Хамилтон, где налази своју љубав
Смиљу Лукић. Венчају се у цркви
Св. Оца Николе, на Бич Роуду,
априла 1966. године. 

Дане и Смиља доживљују
највећу срећу и радост када су им
се родили син Србо 1967, син Сло-
бодан 1972, и ћерка Данка 1973. го-
дине. Били су пресрећни када се
Србо оженио Дајеном, Слободан се
упознао са Мирјаном, и Данка се
удала за Тому.

Деда Данилово највеће богат-
ство је било његових шесторо
унучади: Стеванија, Стеван,
Илијана, Алексија, Димитрије и
Николина. Деда Дане је био најра-
доснији када су унучад била са њим
и када је био са својом фамилијом.

Дане је радио у фирми Stelco
Parkdale Works 31 годину, и уживао
је у пензији 27 година. Волео је Бо-
жију природу на северу, поготово
свој Повасан и Вучије Језеро.
Имали смо прилику сви заједно да

одемо горе још једанпут, са ужим
друштвом, пре неколико месеци.
То је била Данина и наша жеља.

Дане је био члан цркве Светога
Оца Николе на Бартону, као и члан
многих српских организација и
члан Српског ловачког и риболо-
вачког клуба овде у Хамилтону.
Неки кажу да је Дане био Србин од
главе до пете. Представљао се као
Србин из Лике, волео је све српско
и живео је свој живот као право-
славни Србин. Дане је волео живот

и био је пун вицева и шале. Као на
пример, ''си буба јеж'', и ''миш маус
кућа хаус''. 

Увек је имао времена за свакога
и уживао је у друштву уз пиће.
Дане је волео своју отаџбину и
српски народ, био је велики пат-
риота, веровао је у Бога и волео је
своју нову кућу у Канади. 

За крст часни и слободу златну,
почивај у миру Божијем, наш драги
тата и деда Дане.

Годишњица смрти 
Манета СрдићаBoja Uzelac

In memoriam

Никола и Стево Левнаић
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Тhe news of Mihailovich's movement, the first
organized resistance to the Nazis in an occu-
pied country, was received in the Allied

countries with great satisfaction as the first encour-
aging development in the difficult war with the
Axis. In the gloomy days which followed the
Blitzkrieg against France and England, Pearl Har-
bor, the lightning Japanese attack in Indonesia, and
the swift advance of Nazi armies in Russia, the
news that a small people had had the courage to
start an armed resistance to the totally superior Ger-
man Wehrmacht brought great moral encourage-
ment. It inspired other conquered nations to resist
the Nazis, and it was also evidence that the Nazi
conquest of Europe was not final.

Mihailovich became highly popular with the Al-
lies almost overnight. He was glorified and his feats
were extolled in the press, over the radio, and in the
movies. Newspapers devoted columns to him. Dis-
couraging news from the Pacific and the Russian
fronts was subordinated to news of Mihailovich and
his Chetniks and to enthusiastic comment on the
Serbs' long tradition of fighting for freedom. In a
magazine of nationwide circulation, Mihailovich
was named, with Marshal Timoshenko and Gener-
alissimo Chiang Kai-shek, as one of the three out-
standing war leaders of 1941. Every detail of his
life and career as a soldier was searched for dra-
matic incidents. There was wide popular demand
among the Allies that assistance be sent to Mi-
hailovich's valiant guerillas, who were fighting
against superior forces under conditions defying
human endurance.

Official circles also showed great interest in Mi-
hailovich and his guerillas, as well as a desire to
help them; but somehow actual shipments just
could not get under way. Finally I realized that the
Americans' desire to help Mihailovich was being
frustrated by the British High Command in the Mid-
dle East. The principal objection made by the
British was that there were no airplanes available,
but it seemed apparent that, actually, the British
High Command was reluctant to have Mihailovich
in direct contact with Americans, feeling that this
would weaken their own control of him.

Meanwhile Mihailovich, in all his telegrams,
pleaded for more aid. One of his messages, in
March 1942, ended dramatically with the words,
"Help, help and more help!" In an effort to unravel
the tangle, General Donovan sent a representative
of the OSS, the late Mr. Frank Morand, to Cairo to
determine close at hand how aid could be sent.

On March, 1942, Mr. Morand reported to me
that while in Cairo he had reached an agreement
with General Bora Mirkovich, former chief of the
Yugoslav Air Forces and one of the principal or-
ganizers of the coup d'etat of March 27, 1941. The
agreement provided for the sending of American
material and supplies, to be flown in four bombers,
to the Middle East, the bombers then to be allo-
cated to the Yugoslav Air Forces. It provided also
for closer collaboration with Mihailovich's gueril-
las, to be achieved by parachuting Yugoslav men
and officers, as well as some American observers
who would be attached to Mihailo¬vich's head-
quarters, into Yugoslavia. Thus Mihailovich would
no longer depend for support exclusively upon the
British High Command in the Middle East.

The agreement concluded by Mr. Morand
seemed highly satisfactory, and its execution would
have been of the greatest value to Mihailovich. Un-
fortunately, however, General Mirkovich became
involved in difficulties with the government-in-
exile, which made a hasty decision to de¬prive him
of his command and put him on the retired list. Be-
cause of his retirement, the plan was never carried
out.

On May 16, 1942, I was informed by General
Donovan that the President had decided to send four
hundred tons of concentrated food as a gift to Gen-
eral Mihailovich in recognition of the services he
was rendering to the Allies. The food was packed in
special containers, each having ten packages of five

Constantin Fotich: The war we lost (10)

King Peter visits America
I found the government agencies most cooperative; they all agreed that the King's visit should not be treated as a
personal matter but as an opportunity to show American interest in Yugoslavia

pounds each, wrapped in the tricolors of the Yu-
goslav flag. On the white field of this tricolor wrap-
ping there was printed in Serbian a message from
the President, in which he greeted Mihailovich and
his brave warriors, wishing them good luck in their
difficult struggle. Each package also contained de-
tailed instructions in Serbian for the preparation of
the food and bore the facsimile of the President's
signature. I was informed that the President had
given personal instructions for the dispatch of this
food to the Middle East without delay, to be flown
from there as speedily as possible to Serbia and
dropped in the mountains. The food arrived in
Egypt by the end of the summer of 1942, but nearly
one year later we discovered that, despite the per-
sonal and formal orders of the President of the
United States, it never reached its destination. It was
established in May 1943 that part of the food had
been used in the winter of 1942-1943 to supply the
civilian population of the island of Malta.

To make sure that the uncertainties of
air travel would not interfere with the
arranged schedule, the King arrived in

Washington on June 22, three days
ahead of the official date set for the

visit, which had been arranged to begin
on the twenty-fifth. He thus had the op-
portunity to spend two pleasant days in
Hot Springs, Virginia, and I had ample

time to inform him in detail about
many aspects of American public life

and policy
In May 1942 I was instructed by the govern-

ment-in-exile to inquire whether the visit of King
Peter, postponed from the preceding year, could
take place in the early part of the coming summer.
Mr. Sumner Welles, to whom I submitted this re-
quest, told me that the President would be very glad
to welcome King Peter in Washington at the end of
June.

Besides helping to work out the official program
for the visit, I also made arrangements for publicity
in connection with several public functions in-
cluded in the program, and especially for broad-
casting these functions to Yugoslavia. The
broadcasts, I felt, would cheer the enslaved Yu-
goslav people by conveying to them an expression
of American sympathy for their King and of the in-
terest of the United States in the future of Yu-
goslavia. I found the government agencies most

cooperative; they all agreed that the King's visit
should not be treated as a personal matter but as an
opportunity to show American interest in Yu-
goslavia. Besides arranging the official program,
which followed in general the pattern already es-
tablished by protocol for this type of function, I
made arrangements for the King and his Foreign
Minister to meet as many people as possible who
were engaged in public affairs in the United States
and were responsible for carrying out the war pro-
gram.

To make sure that the uncertainties of air travel
would not interfere with the arranged schedule, the
King arrived in Washington on June 22, three days
ahead of the official date set for the visit, which had
been arranged to begin on the twenty-fifth. He thus
had the opportunity to spend two pleasant days in
Hot Springs, Virginia, and I had ample time to in-
form him in detail about many aspects of American
public life and policy.

At the same time, the Foreign Minister, Dr.
Ninchich, told me of several pressing problems and
difficulties besetting the government-in-exile. The
primary concern of the government was the situa-
tion inside Yugoslavia, where the conflict between
Communist and nationalist forces had assumed the
proportions of a civil war. The government had un-
successfully tried to use its influence to bring about
a reconciliation between the two movements and
had also asked the British and Soviet governments
for their mediation to this end. In answer to British
attempts to negotiate for a reconciliation between
the two movements, the Soviet government ex-
pressed the view that it could not interfere in do-
mestic problems of Yugoslavia, which should be
settled by the Yugoslavs themselves. Several at-
tempts to induce the Soviet government to agree to
a solution in Yugoslavia similar to that in France,
where all the resistance forces, regardless of party
affiliations and ideologies, were united under the
orders of General de Gaulle, had remained unsuc-
cessful. The Foreign Minister informed me that the
Yugoslav government's efforts to negotiate with the
Soviets had started almost immediately after the
news of the conflict between the Partisans and the
Mihailovich forces had reached London.

During World War II, Fotich was
ambassador of the Kingdom

of Yugoslavia to America
To be continued

Washington DC, June of 1942- King Peter with Minister of the Yugoslav Government Ninchic (left) and
the Yugoslav Royal Ambassador in Washington, DC, Konstantin Fotic (right)


