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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈАУВОДНИ СТУБАЦ
ВОЈВОДА ЈЕВЂЕВИЋ

На квизу из српске историје,
који на форуму сајта по-
гледи.рс има скоро 300.000

прегледа, недавно је било питање:
Који будући Дражин војвода, поред
мајора Дангића, је био у Никшићу
13. априла 1941, на дан одласка
краља и владе из земље?

После више погрешних одго-
вора, тачно је одговорио историчар
Милутин Велисављевић: Добро-
слав Јевђевић. Али, ни он није ни -
где наишао на тај податак, него је,
као добар познавалац епохе, ишао
ме тодом елиминације, закључив -
ши: ''Мора бити да је Јевђевић''.

Наиме, Јевђевић је, као народни
посланик, искусан политичар и
уоп ште човек великог искуства, 27.
марта 1941. изабран у један владин,
како би се данас рекло, кризни
штаб. То тело је основано у каби-
нету министра Богољуба Јевтића.
Имало је политички и обавештајни
штаб.

Тако, када се заратило, 6. априла
1941, у дугој колони владиних ау -
то мобила, која је преко Рудника,
Чачка и Ужица кренула према Са-
рајеву и Никшићу, нашао се и Јевђ-
е вић. Био је, као што знамо, један
од владиних функционера који
нису напустили земљу. После ус-
поставља НДХ, склонио се у ита-
лијанску окупациону зону, где је
августа 1941. почео свој рад на спа-
шавању Срба од геноцида.

Занимљиво у овој причи је то
што чак ни посвећеним историча-
рима нису познати ови детаљи из
војводине биографије, а да не по-
мињемо ширу јавност. На Википе-
дији, и другде на интернету,
пре ш тампавају се измишљене био-
графије стотина и хиљада комуни-
ста, који су, у ово доба, наводно
имали важну улогу, док су биогра-
фије знаменитих Срба у најмању
руку занемарене.

Добра вест је да је управо сада у
штампарији друго издање Јевђ-
евићевих мемоара, под насловом ''У
служби српском народу'''. Прво из-
дање, уз помоћ ОСЧ ''Равна Гора'',
објавили су ''Погледи'' 2005. го-
дине. Објављивање другог издања
помогао је један добар Србин из
Београда, Иван Стојановић.

Друга добра вест је да се у про-
дукцији ''Погледа'' приводи крају
рад на дугометражном документар-
ном филму ''Војвода Јевђевић''. Ка-
мере ће приказати његову родну
Прачу, улице у Београду где је ста-
новао са Гаврилом Принципом, ње-
го во име на једном великом
спо  менику у Новом Саду, итд.
Први пут ће се видети и часопис
''Дан'', који је Јевђевић основао
1919. у Новом Саду, и у коме су од-
негована два будућа највећа српска
писца: Андрић и Црњански.

Милослав Самарџић

На крају ће се испоставити да је у Црној Гори
лакше било оборити власт Мила Ђукановића, а
и то је потрајало тридесетак година, него сру-

шити тековине његове владавине. Њему је, уосталом,
једном и морао да дође крај, али отровно наслеђе које
је оставио за собом, нажалост, нема тако предвидиву
судбину. Те нема друге него да стварно буде борба не-
престана, иначе ће величанствена црквено-народна ре-
волуција против антицрквене и антинародне
монтенегринске окупације Црне Горе, чији се врхунац
догодио на изборима 30. августа прошле године, бити
поражена контрареволуционарним методама одбране
оног отровног поретка који је тада поражен, али није и
заувек побеђен.

А случај Владимира Лепосавића, министра правде у
актуелној Влади Црне Горе, показује како се ова конт-
рареволуција спроводи у пракси...

Министру Лепосавићу подметнута је Сребреница,
такорећи, из заседе, на препад. Кроз посланичко пи-
тање Андрије Николића из ДПС-а – преносе Вијести –
„да ли је као министар правде спреман да призна и при-
хвати да се у Сребреници догодио геноцид и показује
ли спремност да се поклони жртвама у Сребреници“.

Јасно је да је ово била намерна провокација, јер ни-
каквог повода за питање о Сребреници – а још мање
министру правде Црне Горе који с тим случајем нема
баш никакве везе – није било. Али била је то провока-
ција која је послужила сврси зато што је, уместо риту-
алног клањања миту о Сребреници, министар
Лепосавић изнео кудикамо нијансиранији став. На
веома деликатан и обзиран начин, при томе, али му то
неће бити узето за олакшавајућу околност.

Ево шта је рекао, ево у чему се састоји његов грех.
Преносимо из Вијести: „Лепосавић је (…) казао да је
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спреман да се поклони свим жртвама, а нарочито
жртвама Сребренице. ‘То су жртве мојих пријатеља и
суграђана па то и овом приликом чиним’, рекао је Ле-
посавић. Лепосавић је казао да је спреман да призна да
је у Сребреници учињен злочин геноцида када се то и
недвосмислено утврди. ‘Свакако нећу негирати правну
важност одлука међународних тијела, а нарочито нећу
спорити осјећања Бошњака и муслимана који неће пре-
стати да у својим срцима доживљавају злочин у Среб-
реници као сопствену, али и трагедију и опомену свих
нас и за све нас’, рекао је Лепосавић. ‘Питање квали-
фикације злочина који је према Бошњацима учињен у
Сребреници, као и многа друга питања из грађанског
рата у бившој Југославији, и даље су предмет не само
емотивних поступања и непримјерених реакција већ и
стручних полемика’, навео је Лепосавић.“Иако јесте
саплетен о Сребреницу која му је подметнута, по-
грешна би била оцена да је Владимир Лепосавић на-
страдао због мањка политичког искуства услед кога је
о томе рекао оно што и мисли уместо да је одговорио
као да је политичар. Не. Настрадао је зато што је веро-
вао да је слободан човек, уз то и стручан, који може да
каже оно што мисли. Е па не може. Такав је, наиме, по-
редак у који је Црна Гора ступила када је ступила у
НАТО – нема слободе за оне који не мисле како је доз-
вољено. Може се то назвати и сасвим ограниченим су-
веренитетом, или окупацијом; најзад, разлика међу
овим описима своди се само на диференцијацију у сте-
пенима емотивне иритације коју овакво стање несло-
боде изазива код свакога понаособ.

Извор: Никола Врзић, Нови Стандард
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ПИШЕ: Дејан ЂЕРИЋ

Историја представља непре-
кидну нит која спаја про-
шлост са садашњошћу и

будућношћу. У то су се давно уве-
ри ли они по којима је понела епи-
тет „учитељице живота“.
Вре меном, историчари су услед
разних политичких, личних и поро-
дичних разлога, историју облико-
вали према својим виђењима и
схватањима, или онако како им је
то било дозвољено или прописано.
На тај начин, у већини случајева,
оправдање за такав рад налазили су
скривени иза флоскуле која нас је
учила да „историју пишу побед-
ници“.

Најбољи пример претходно из-
нетих чињеница представља готово
комплетна историја Другог свет-
ског рата писана на територији
СФРЈ. У то време историја, као и
све остало, била је под покрови-
тељством Комунистичке партије
Југославије. Одступање мимо ок-
вира зацртаног њеним статутима
граничило се са издајом, за коју се,
у најбољу руку, завршавало на ин-
формативном разговору. Била су то
времена када је историја макси-
мално фалсификована и облико-
вана према „победницима“ у
грађанском рату. Ту „победу“, у по-
четку, српски народ није прихватао
јер није била часна и витешка, од-
носно онаква на какву је он нави-
као. И поред великог броја,
нажалост, непотребних жртава, ова
„победа“ није дошла сама од себе.

хаиловића. Најпознатији међу
њима били су капетан II класе
Стојко Филиповић и академски
сликар Михаило Миловановић,
који је био на служби у Рибашев-
ском четничком одреду, све док
није заробљен и ликвидиран за
време последњих дана Ужичке ре-
публике 1941. године.

Кости великог броја настрада-
лих расуте су по Босни, у на-
бујалим рекама и затрпаним
јамама. Тела појединаца који су
стрдали у борбама на Златибору,
Лиму, Увцу, Мравињцима и дру-
гим местима, саборци и родбина
пренели су и сахранили на локал-

ним гробљима. За разлику од њих,
тела оних који су ликвидирани у
послератним потерама и пред „час-
ним судовима“, вешто су била
скривена, као и докази о њиховој
ликвидацији. 

Поједини мештани ове општине,
међу којима је углавном било заве-
дене омладине, рушећи споменике
четницима сакупљали су поене у
комунистичкој партији, у коју су
због постигнутих заслуга касније
радо примани. Патријархално вас-
питани људи, одгајени на причама
о Косовском завету, славној лози
Немањића и сећању на жртве Осло-
бодилачких ратова 1912–1920 го-

‘’Историја’’ и историја
У време социјалистичке Југославије, историја, као и све остало, била је под покровитељством
Комунистичке партије Југославије. Одступање мимо оквира зацртаног њеним статутима граничило се са
издајом, за коју се, у најбољу руку, завршавало на информативном разговору. Па ипак, када неко данас
напише како је заиста било, комунисти, на челу са тзв. СУБНОР-ом, устају и вичу да је истина само оно
што они кажу, а да је све друго - ревизија историје 

Тема броја

Изузетно ретка слика у Србији: Војска Србије и припадник Равногорског покрета на откривању споменика жртвама комуниста у селу
Рибашевина на Златибору. Тзв. СУБНОР сада покреће иницијативу да се овај споменик - сруши

Кораци на путу ка њеном успеху
били су скривени иза совјетских
тенкова, док јој је преко потребни
ветар у леђа давао хук савезничких
авиона, на чијим крилима је победа
и донета.

Своје намере комунисти су от-
крили већ у самом почетку рата,
када су њихове јединице, паљењем
и пљачкањем општинских архива,
убијањем највиђенијих људи, по-
челе да стварају државно уређење
сходно њиховој идеологији. Оно
што су започели на почетку рата,
наставили су нешто више од три го-
дине касније, када су поново ушли
у град. Тада је Ужице постало цен-
тар у коме су „праведни делиоци
правде“ тога времена господарили
судбинама туђих живота. У самом
граду и његовој ближој околини,
оставили су за собом десетине ма-
совних гробница, које су и данас
необележене. Једино место које
сведочи о страдању српског народа
под комунистима, налази се у селу
Рибашевини, поред цркве Светог
Василија Острошког.

Ово село је у току рата припа-
дало истоименој општини, коју су
поред њега чинила и суседна села:
Гостиница и Губин До. Општина
Рибашевина, као и остале општине
тадашњег Ужичког среза, током
рата биле су већим делом монархи-
стички опредељене. Ратне прилике,
које се не могу испричати на овако
ограниченом простору, имале су за
исход да из ове општинe живот по-
ложи преко 50 припадника ЈВуО
под командом ђенерала Драже Ми-

ВАСКРШЊИ ПОЗДРАВ
Васколиком Србском роду, и свим православним хришћанима

да у миру дочекамо дан Христовог Васкрсења, са надом и вером до
скорог и коначног ослобођења и уједињења.

ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРЕСЕ!

Драган Селаковић, председник  ОСЧ „Равна Гора“
са Централном управом и чланством

PASCHA GREETINGS
To the entire Serbian nation, and to all Orthodox Christians, may we

welcome the Resurrection of Christ in peace, with hope and in faith that we
shall be liberated and united soon.

CHRIST IS RISEN!
INDEED HE IS RISEN!

Dragan Selaković, President OSC „Ravna Gora“
With the Central Administration and membership
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дине, са великим гнушањем по-
сматрали су овај страшан чин бого-
хуљења. У послератним годинама о
томе нису смели да причају, али су
кришом водили белешке, које су
касније дошле у руке аутора овог
текста. У тим списима забележено
је да су се омладинци, поред пре-
тходно поменутих недела, калили
пред улазак у партију пишући по
кућама „народних непријатеља“ па-
роле: „Доле издајници, реакцију
треба протерати или побити,...“.
Поред тога, по домаћинствима су
бројали стоку ради нареза меса,
вуне и коже. Ову групу предводио
је недавно преминули М.Р. звани
Ћ, док су остали њени чланови
били: Р.Ј, П.Ј, Л.Ф. и други. 

Када је 90-их година комуни-
стичка доктрина мало попустила,
пар поштених и међусобно повер-
љивих људи села Рибашевина са-
стајали су се како би причали и
писали о ратним дешавањима. Кас-
нијих година, по својим сећањима,
сачинили су списак настрадалих
четника ове општине са намером да
истима подигну споменик кад за то
дође време. Независно од њих, пре-
живели Дражини саборци годишта
1917–1925, у славу Бога што су
живи, а и за будућа покољења,
дошли су на идеју да у своме селу

подигну цркву. У то време
најближа црква била је Бела црква,
која се налази у пар километара
удаљеном селу Карану. 

Своју идеју пренели су риба-
шевском пароху Миловану Васи-
љевићу, који је прихватио и одмах
почео на њој да ради. Градња цркве
започета је 2000. године, а пет го-
дина касније озидана је и купола. У
почетку, њену изградњу, како
својим личним радом, тако и мате-
ријалним средствима, помагали су
равногорци и њихови потомци.
Парох Милован успео је да моби-
лише и оне са црвеним књижицама,
који су се градњи цркве у почетку
противили. Касније, када су видели
да градњу не могу спречити, као
директори и руководиоци пред-
узећа обезбеђивали су неопходан
грађевински материјал. Такође,
гра дњу цркве су значајно помогли
и неки хуманитарци из земље и
ино странства. Тако је црква посве -
ћена Светом Василију Острошком
у Рибашевини коначно завршена
20. септембра 2015. године, када је
храм и освештан. Храм је освештао
владика жички Јустин, кога је тога
дана пред црквом дочекао велики
број верног народа, а пред улазом у
њену порту били су постројени
при падници Војске Србије.

У међувремену, док је вршено
осликавање унутрашњости цркве,
потомци равногораца дошли су на
идеју да подигну споменик страда-
лима у редовима ЈВуО за време
Другог светског рата, а и после
њега. Сматрали су да ће тиме имена
настрадалих заувек отргнути из за-
борава и да је коначно дошло време
да ти људи добију право да о њима
историја пише, да им судија суди, а
поп да им чита. Тако је и ова идеја
реализована и споменик је подиг-
нут преко пута црквене порте, 2014.
године, када је и освештан. Поред
имена страдалих равногораца, на
споменик су уписани и они меш-
тани тадашње Рибашевске општине
који су страдали од окупато ра и у
заробљеништву. „По  бедник“ је не-
посредно после рата подигао спо-
меник настрадалим у својим
редовима, те њихова имена на нови
споменик нису уписана. Наравно,
као и у већини других села, највећи
број настрадалих партизана чинили
су мобилисани младићи који су на
самом крају рата послати на губи-
лиште Сремског фронта.У многим
местима, као што је и овде био слу-
чај, на споменике су уписивали
имена партизана из других крајева
земље који су ту настрадали или са-

храњени, па и четника и њихових
присталица које је стрељао окупа-
тор, све са намером да већи број
име на настрадалих сведочи о већем
уче шћу народа у токовима тзв.
НОБ-а. 

Поред раније наведеног, овде је
важно напоменути да су пописи-
вање жртава вршили мештани села
користећи црквене књиге, раније
записнике и сећања преживелих
учесника рата, као и савременика
тога догађаја. И поред тога што за
попис није коришћена архивска
грађа, он је готово савршено ура-
ђен, поготову ако се у обзир узме
чињеница да жртве ужичког краја
нико од историчара у то време, па
и сада, није детаљно пописао. Тако
су мештани овог села, подизањем
цркве и споменика, личним приме-
ром показали како се чувају вера и
сећање на своје претке. Очување
традиције наставили су редовним
окупљањем код споменика ради па-
растоса жртвама сваке наредне го-
дине на Треће Тројице. 

Подизање споменика и редовна
окупљања, мештани овог села нису
прекинули ни после бројних кри-
тика и увреда упућених од стране
извесних политички обојених лич-
ности. Међутим, на прву јавну кри-
тику овог споменика чекало се
готово седам година, док није осва-
нула на званичном сајту СУБНОР-а
Србије. Ова организација, од свога
постојања па до данас, иако финан-
сирана државним средствима, уз
обезбеђене канцеларије и државне
послове за њене чланове, није ура-
дила ништа значајно од општег ин-
тереса града и његових становника.
Њихови, сада већ малобројни чла-
нови, могу се једино уочити прили-
ком обележавања годишњица
важних догађаја из тзв. НОБ-а, а у
последње време и годишњица дога-
ђаја из Ослободилачких ратова. 

У чланку који се појавио на њи-
ховом сајту под насловом „Злочин
према истини и жртвама“, наводи
се да је од демократских промена
на делу покушај „ревизије исто-
ријске истине“, нарочито када су у
питању догађаји из Другог светског
рата. У даљем тексту стоји да је у
ту „нечасну работу“ укључен ве-
лики број историчара, новинара,
публициста, па и обичних грађана,
све са циљем да дођу до „истине

Детаљ са освештења цркве у Рибашевини, истог дана када је откривен сpоменик жртвама комуниста. 
У првом плану: Владика Жички Јустин

Лакше је било обманути народ, 
него га сада убедити да је био обманут

Како би српски народ убедили у валидност своје „победе“, комуни-
сти су најпре убијали, прогањали и хапсили све оне који су били против
њих. За све то време из руку нису испуштали своје најјаче оружје - про-
паганду. Када су престали да пуцају у месо, наставили су да пуцају у
истину. У те сврхе располагали су свим могућим средствима: школ-
ством, медијима, штампом, а нарочито кинематографијом, која се кас-
није показала као најбоље решење за остваривање још у почетку
зацртаног циља. Њихов досадашњи рад може се назвати успешним, јер
се после 75 година њихове пропаганде јасно показало да је лакше било
обманути народ, него га сада убедити да је био обманут.

Попут већине градова у Србији, град Ужице се још увек дичи својом
великом улогом у „народно-ослободилачкој борби“. Градске власти и
удружења која негују тековине ове борбе, тек недавно су почели да обе-
лежавају 24. септембар, као „дан када су партизанске јединице ушле у
Ужице, пошто су град претходно напустили Пећанчеви четници“.  Дос-
кора, овај дан је обележаван као „Дан ослобођења града“. 

Но, и поред малог помака у схватању неких догађаја из прошлости,
велики број поштоваоца лика и дела Јосипа Броза Тита и даље не при-
хвата чињеницу да дешавања у овом рату нису била онаква како су их
учили у школи, или гледали на филму о Ужичкој републици. 

Тако, већина њих није имала прилику да сазна да је „народно-осло-
бодилачка борба“ заправо била борба за власт, борба против предратне
државе и њених чиновника, војске, жандармерије..

''СЛОМЉЕНА КРИЛА ЗЛАТИБОРА''
- ДРУГО ИЗДАЊЕ

Издање је допуњено биографијама појединих личности, новим
фотографијама и документима. Од посебне важности су и фотографије
четничког амблема извезеног на парчету падобранског платна, који у
Америци чувају потомци пилота спасеног на Златибору.

Књига Дејана Ђерића је двојезична, српско/енглеска, и може
поручити на мејл: slomljenakrila20@gmail.com или преко ФБ странице
Сломљена крила Златибора/The broken Wings of Zlatibor. 



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 05АПРИЛ 2021.
која њима годи“ и коју би на неки
начин хтели да оставе за будуће ге-
нерације. 

У уводном делу текста сви који
макар површно познају историјска
дешавања током Другог светског
рата на територији Краљевине Југо-
славије, јасно могу уочити да аутор
текста ставља до знања да ревизија
историје није извршена након Дру-
гог светског рата када је облико-
вана према статутима КПЈ, већ да
се ревизија врши сада, када по први
пут сазнајемо за неке важне исто-
ријске чињенице које су комуни-
стичком пропагандом украдене из
свести српског народа. Тако је, тек
после 76 година, по први пут у
ужичком крају приказана прича о
скриваној четничкој акцији спаса-
вања 47 америчких авијатичара. 

Аутор у даљем тексту прелази
на „историјске чињенице“, које,
због недовољно доброг познавања
ратних дешавања, или других,
њему познатих разлога, износи ба-
зирајући се на „историјској истини“
записаној у делима поратне литера-
туре, као што су раније, у ''Српским
новинама'', критиковане књиге „Ис-
тина је у именима“ и „Цветови у
Огњу“. Протоком времена, као и
слабљењем комунистичке дикта-
туре, дошло је до отварања скриве-
них државних и приватних архива,
те је светлост дана угледала грађа
која на убедљив начин сведочи да
истина о Другом светском рату није
онаква као што је раније описивана. 

Тако се пред читаоце износе не-
обориви докази у којима се наводи
да поручник Стојко Филиповић,
није „све време рата био командант
Рибашевског четничког одреда“,
већ командант Каранског батаљона
у саставу овог одреда, којим је
командовао капетан Милош Нова-
ковић. Такође, поручник Филипо-
вић се на поменутој дужности
задржао не више од два месеца,
1941. године, када је пао у парти-
занско заробљеништво из ког је
касније побегао. Остатак рата про-
вео је у дубокој илегали, налазећи
се на служби у Команди Србије и
вршећи дужности команданта
Ужичке и Подгорске бригаде, као и
начелника штаба Јаворског корпуса
ЈВуО. У априлу 1944 унапређен је
у чин капетана II класе. Претпо-
ставља се да је настрадао на путу
Босанске голготе 1945. године.

Историјска истина предуго
је скривана од нових

генерација. Једино ако
будемо спознали шта нам
се десило, успећемо да се
спремимо за будућност.

Једино је истина лековита.
Једино истина не

дозвољава да људи лаж
прихвате као мерило

живота. Једино истина је
штит Србима пред свим

оружјима којима их
нападају њихови

непријатељи. Пред
истином треба и да се

миримо
По свему судећи аутор овог

чланка није нашао за сходно да пре
писања обиђе државне и приватне
архиве и попише жртве рата, како
би имао јаснији увид о догађајима
које описује.  Он је, избегавајући
истраживање, ишао „путем мањег

отпора“, те му је лакше било да
констатује да су четници избега-
вали борбу са окупатором, него да
дође до закључка када и где су
борбе избегаване, а када су вођене.
Такође, дошао би до сазнања да је
окупатор више пута блокирао село
Рибашевину ради потере за капета-
нима Митићем, Новаковићем, Сте-
вановићем, поручником
Филиповићем и другима, што у
чланку није поменуто. 

У таквим ситуацијама, сваки
школован официр (за разлику од
комуниста који нису марили за
жртве), знао је да би пружање от-
пора окупатору зарад спасавања
сопстених живота, имало за резул-
тат стрељање и вешање невиног
становништа, праћено пустошењем
и паљењем њихових кућа. 

Истраживањем би се даље са-
знало, да је једна од најпознатијих
трагедија овог села, названа
„Хајком на Неђа Вукића“, била ак-
ција окупатора са циљем уништења
јаког четничког упоришта у овом
крају. Тог кобног лета 1943. године,
наредник Неђо Вукић, командант 1.
батаљона Ужичке бригаде, са капе-
таном Савом Стевановићем изву-
као се из блокаде, али су његову
слободу касније животима пла-
тили: стриц Нинко Вукић и рођаци
Стеван и Мирко Вукић. Њих су
Немци најпре затворили, па затим
и стрељали, јер нису хтели да одају
Неђов положај. Четника Ђорђа Пу-
зовића из овог села Немци су стре-
љали 26. децембра 1942. године на
Бањици, и крај његовог имена до-
писали: „Писталица Д. М, не-
пријатељ Немаца, стрељан!“ 

Сличну судбину доживео је и
наредник Жарко Дикановић, који је
као Дражин присталица откривен у
редовима окупационе владе гене-
рала Милана Недића. Места није
било ни за помен борбе против љо-
тићеваца на Тари, пролећа 1943. го-
дине, против Немаца на Црнокоси,
5. августа исте године, ослобођење
Чајетине 23. октобра исте године,
за борбу против Бугара у Горјанима
крајем августа наредне године и др. 

„Историјска истина“ изнета у
даљем тексту, налаже да су чет-
ничке јединице из овог села, по на-
ређењу виших команди, на свим
местима нападале партизане, иако
су оне све време рата, осим пар слу-
чајева, водиле дефанзивне акције
против њих. Даље се наводе раније
испричане приче о предаји зароб-
љених партизана Немцима, ликви-
дацији партизанских присталица,
уз навођење псеудонима њихових
ликвидатора, као и многи други не-
тачно описани догађаји, о којима ће
бити више речи у ауторовој књизи
о Ужицу у Другом светском рату,
која је у припреми.

После свега написаног поставља
се питање ко је главни иницијатор
чланка „Злочин према истини и
жртвама“. Познавањем политичке
ситуације, људи из тог краја и њи-
хових мишљења, лако је утврдити
да иза свега поменутог стоји име
једног човека који води порекло из
овог краја и тренутно је на ути-
цајној позицији у ужичком Суб-
нору. Њему очигледно смета што је
његова породица листом била уз
Дражу током рата, што је противно
његовој идеологији и наводној ис-
тини, заснованој на лажима и фал-
сификатима. Своју „истину“ он и
даље намеће читаоцима не дајући
им прилику да погледају и други
аспект у односу на причу коју он

презентује, како би имали јасан
увид о догађајима који се описују.
Овај чланак написан је са недвос-
мисленом намером да подстакне
градске власти и народ да уклоне
споменик.

Поменути иницијатор чланка
потиче из породице Шишић, из
села Гостиница, која је била у са-
ставу Рибашевске општине. Ова
породица, поред раније поменутог
и одликованог Мића, дала је још
једног „витеза са медаљом Оби-
лића“. У питању је Жарко Шишић,
који је такође постхумно одликован
после погибије у борби против пар-
тизана у Радојини, у јесен 1943. го-
дине. Јовиша Шишић настрадао је
као четник у једној борби против
партизана у лето 1942. године, док
је командант места Гостиница, под-
наредник Милан Шишић, најпре
ликвидиран па потом изрешетан са
70 метака совјетског аутомата шпа-
гина, 1945. године. 

Активно учешће у редовима ЈВуО
узела су и Миланова браћа: Милун и
Милоје, као и рођак Миленко.

„Победник“ по правима побед-
ника припаја сву славу за себе. По-
беђени чекају проток времена како
би стекли прилику да укажу на
своје победе, о којима сведочи и
споменик у селу Рибашевини. Ђе-
нерал Михаиловић је до краја жи-
вота остао на Божијем путу и
веровао је у Царство небеско, иако
је јасно видео да губи рат. Савето-
вао је своје војнике, своје саборце,
да га прате на том путу и да ће, и
после смрти, њихова имена једног
дана васкрснути и бити водиља
новим генерацијама Срба. Судбина,
вера и Божија воља су одлучиле да
споменик у Рибашевини, као према
Дражиним речима, следочи о не-
беској победи и васкрсењу ових
људи, чија су имена, и поред свих
тортура и покушаја непријатеља да
их сатре, заувек отета од заборава.
Они су својим страдањем изабрали
да живе вечно и живеће све док бу-
демо гајили сећање на њих. 

У томе нас не могу спречити ни
они који желе да овај споменик
уклоне; ти који покушавају да из-
бришу оно што је записано на спо-
менику, износећи, по ко зна који
пут, историјске неистине, бацајући
тако љагу на врлине старог српског
војника и официра; такви који не
поштују места крај којих је крочио
српски војник, као и места која су
опојали свештеници СПЦ. 

Они су их тим чином јасно ста-
вили под моралну и духовну за-
штиту, као да су изнад њих
написали гесло: "НЕ ДАМО СВЕ-
ТИЊЕ!"

Историјска истина предуго је
скривана од нових генерација.
Једино ако будемо спознали шта
нам се десило, успећемо да се спре-
мимо за будућност. Једино је ис-
тина лековита. Једино истина не
дозвољава да људи лаж прихвате
као мерило живота. Једино истина
је штит Србима пред свим
оружјима којима их нападају њи-
хови непријатељи. Пред истином
треба и да се миримо. Она је и
главни разлог зашто је настао овај
текст.

Комунисти и даље негирају убиство 
Љубомира Ђокића, ветерана 

из три претходна рата
После кратког увода и изнетних историјских нетачности, аутор

чланка „Злочин према истини и жртвама“, на сајту СУБНОР-а, је прешао
на критику подизања споменика, где наводи да је реч о делу „неколико
острашћених следбеника четничке идеологије“. Наравно, аутор, и у
овом случају, користећи старе комунистичке методе селективности, изо-
ставља да напише да су ови људи подигли и сеоску цркву, што би чита-
оцима дало доста јаснију слику о њима, и донекле спрало љагу са имена
поштених и часних људи који су овим чланком увређени. Затим следи
и критика пописа имена жртва са споменика, где се наводи да поједи-
нима није ту место, „јер су страдали природном смрћу“ или су били
„жртве четника а не партизана“. Тако се на примеру старине Љубомира
Ђокића, учесника Ослободилачких ратова, наводи да је преминуо у
својој кући природном смрћу. 

Међутим, Љубомир је ухапшен и премлаћен после једног збора у
селу, када су партизани агитовали да им народ приђе, наводећи да су са
њима братски руски и бугарски народ. На овакве позиве Љубомир је уз-
вратио речима „да му Бугари не могу бити браћа, јер је против њих ра-
товао у три рата“. Он је преминуо од задобијених батина, недуго по
изласку из затвора. Други сличан пример је Мирко Дубљанин, за кога се
наводи „да је преминуо природном смрћу у Братунцу“, док сви остали
архивски извори, па и његови потомци, наводе да је као поднаредник и
командир чете настрадао на путу Босанске голготе.

Случај Мића Шишића, храброг пушкомитраљесца Ужичке бригаде,
који је погинуо на Лиму у борби против партизана, аутор чланка описује
користећи податке из раније критиковане књиге „Истина је у именима“,
и тако даље... Једина примедба која је „на месту“ је случај страдања
Марте Јанковић, коју нису убили комунисти, како пише на споменику,
већ је због нестанка злата осуђена на смрт од Преког суда Златиборског
корпуса. У време када су се прикупљали спискови неопходни за поди-
зање споменика, овај податак није био доступан, те је дошло до нена-
мерне омашке.

Равногорац Божимир Ђокић
(1924-2006) приликом градње

цркве
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ПЕТНАЕСТА
ВАЗДУХОПЛОВНА
АРМИЈА
Штаб главнокомандујућег
30. август 1944.

Ђенералу
Драг. М. Михаиловићу
Слободне Југословенске

планине

Драги ђенерале,
Пишем Вам о потврди Вашег

писма од 30. јуна 1944. године и
врло интересантних поклона,
које сте били љубазни послати
ми. Ја ћу их увек чувати у топлој
успомени, јер сте Ви и српски
народ омогућили успешну ева -
ку ацију великог броја амер ич ких
авијатичара. Ова сарадња пред -
ставља важан прилог у бо р би
против зајед ни чког непријат еља.

Помоћ коју сте Ви, Ваши
сарадници и српски народ
несебично пружали, а у много
прилика са много личних
жртава и опасности, дубоко је
одјекнула не само код официра
и војника 15. ваздухопловне
армије већ и код највећих
америчких војних ауторитета,
који су обавештени о ситуацији. 

Капетан Вучковић је сада у
америчкој болници, где се о
њему добро старају. Његова
болест није опасна и очекује се
да ће ускоро напустити болницу.

Са особитим поштовањем,                                                                          
Командант                                                           
Генерал-мајор,
Н. Ф. Твајнинг, с.р.

НАПОМЕНА:
Писмо је из другог допуњеног

издања књиге Дејана Ђерића
''Сломљена крила Златибора'',
која ускоро излази из штампе.

Писмо генерала Твајнинга
Командант америчке Петнаесте ваздухопловне армије, генерал Твајнинг, послао је 30. августа 1944. године
писмо генералу Дражи Михаиловићу. ‘’Српске новине’’ ексклузивно објављују факсимил овог писма, као и
превод на српски језик

Историја

Оригинално писмо генерала Твајнинга
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Насловна страна сајта https://www.kfkravnagora.com/

Тренер Милош ВуловићГрб КФК Равна Гора

Идеја за настанак Краљевског
фудбалског клуба Равна
гора настала је на оброн-

цима истоимене планине као сан
тројице српских домаћина и зем-
љопоседника, а са дубоким утеме-
љењем у српским коренима и
традицији нашег народа.

Клуб је и формално озваничен и
регистрован под називом Спортско
удружење Равна гора са главним
циљем да се у наредном периоду уз
благослов Династије Карађорђевић
избори за статус Краљевског фуд-
балског клуба „Равна Гора“ код
надлежних спортских савеза и ин-
ституција.

Формално оснивање се десило у
јесен 2020. године, а прва званична
седница је одржана 12.11.2020. го-
дине. Корак који се десио потом је
било примање Спортског удру-
жења Равна Гора у фудбалски савез
Београда (ФСБ) на седници одржа-
ној дана 18.12.2020. године.

На првој ванредној седници одр-
жаној 27.12.2020. године је иза-
брано руководство клуба, као и
први приступи и чланства клуба од
стране пријатеља, симпатизера, као
и људи који деле исте врености са
нама.

КФК Равна Гора ће своје так-

Основан КФК Равна Гора
Ни једна иницијатива да фудбалски клубови у Србији промене комунистичка имена - није усвојена. Ко зна
зашто је то добро... Краљевски фудбалски клуб Равна Гора из Београда, од такмичарске 2021/22, од шесте
лиге, креће верујући да ће једног дана постати прволигаш

Спорт

мичење започети у међуопштин-
ској „шестој“ лиги ФСБ у сезони
2021/2022, године. Клуб ће бити
стациониран у Београду а своје
утакмице као домаћин ће играти на
теренима фудбалског савеза Бео-
града на Ади Циганлији.

Краљевски фудбалски клуб
Равна Гора ће своје утакмице „код
куће“ играти на теренима Фудбалс-
ког савеза Београда.

Овом сарадњом КФК Равна
Гора је добио модеран фудбалски
центар на коришћење и на распола-
гању ће имати модеран фудбалски
комплекс који чине два велика фуд-
балска терена са вештачком травом
најновије генерације, уређеним и
комфорним свлачионицама.

Стадион поседује трибину капа-
цитета 816 седећих места, и у на-
редном периоду ће представљати
дом Краљевског фудбалског клуба
Равна Гора, где ће се одигравати
како све такмичарске и при ја те љ -
ске утакмице тако и тренинзи свих
селекција фудбалера.

Краљевски фудбалски клуб
Равна Гора са клупе ће предводити
Ми лош Вуловић. Професор спорта
и фудбала, некадашњи тренер у
мла ђим категоријама Црвене зве -
зде, Полицајца, члан стручног
штаба омладинских селекција Ср -
би је, али и стручњак за индивиду-
ални рад са фудбалерима кроз
спе цијализацију развоја индивиду-
алних способности и фудбалских
вештина.

За веб сајт клуба, тренер Вуло-
вић каже:

‘’Лако и без пуно размишљања
сам донео одлуку да прихватим
позив у КФК Равна Гора. Препоз-
нао сам невероватну енергију и ве-
лику емоцију, као и визију развоја
Равне Горе. Привукло ме је пош те -
ње и праведност односно амбиција
да се кроз добар рад, упорност и

квалитет дође до резултата. Све ме
је то привукло.

Равна Гора почиње из послед-
њег ранга такмичења и сигурно је
да ће тај статус можда донети и од-
ређену дозу аматерског погледа на
ситуацију, али наша је обавеза и за-
датак да од старта постојања поста-

вимо максимум у раду и приступу.
То ће и бити мој захтев ка екипи.
Не желим да се осећа чињеница да
се налазимо у полуаматерском ра -
нгу такмичења. Трудићемо се да од
првог дана, сви заједно, направимо
систем који ће бити примењив и у
највишим ранговима такмичења.
Позитивно је што крећемо баш од
самог почетка и имамо довољно
времена да напредујемо из године
у годину.’’

На питање да ли верује да ће јед-
ног дана Равна Гора постати члан
елитног ранга такмичења - прволи-
гаш - тренер Вуловић одговара:

‘’Наравно да верујем. Оптими-
зам је предуслов успеха и доброг
рада. Кроз веру у бољитак ћемо до
ње га и доћи, ту нема дилеме. Ко-
лико ће нам времена требати то је
незахвално рећи, али најважније је
да из дана у дан из меча у меч да -
јемо максимуме и циљ ће сигурно
бити достижан.

Очекујем подршку, велику под-
ршку. Мислим да ће са трибина и
кроз подршку чланова клуба дола-
зити велика подршка која ће нас по-
кретати. Мислим да је оснивање
Краљевског фудбалског клуба Ра в -
на Гора покренуло једну нову енер-
гију коју ћемо ми морати да
оп ра вдамо на терену али не сум-
њам да хоћемо’’.

Извор: 
https://www.kfkravnagora.com/
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Филм о војводи Јевђевићу
''Српске новине'' доносе део сценарија за филм: Јевђевић је 1919. године у Новом Саду основао први
послератни часопис за културу, ''Дан'', који је однеговао два највећа српска писца: Црњанског и Андрића

Актуелно

68. КОНГРЕС 

ОСЧ „РАВНА ГОРА“
Конгрес ће се одржати у просторијама црквено-

школске општине Св. Саве на адреси 9191 Мисисипи
улица у Мерилвилу, Индијана.

Конгрес почиње са радом у суботу 19. јуна, са
почетком у 9. часова ујутру.

Делегати добро нам дошли!  
УПРАВА ОСЧ „РАВНА ГОРА“

The 68th CONGRESS of the 
OSC “RAVNA GORA”

Congress will be held on the grounds of St. Sava Church-
School Parish on 9191 Mississippi Street in Merrillville, In-
diana.  

Congress will begin promptly at 9 AM on Saturday June
19th.

We welcome all delegates!

ADMIN. OSC “RAVNA GORA”

Петнаестог септембра 1918,
српска војска, заједно са са-
везницима, пробија Солун-

ски фронт. Најпре Бугарска, а
потом и Аустроугарска и Немачка,
полажу оружје.

После пробоја Солунског
фронта, док је српска војска, хитала
ка северу, у Новом Саду је основан
Српски народни одбор. Првих дана
новембра, у овај град стиже 1.500
српских ратних заробљеника и ро-
бијаша из аустроугарских тамница. 

Међу овим придошлицама нала-
зио се и Доброслав Јевђевић. 

''Доброслав Јевђевић је један од
оних који су дошли из заробље-
ништва. Дакле, није дошао са
српском војском са југа, већ је
дошао са севера, из концентрацио-
них логора који су били за српске
војнике и цивиле по Аустроугар-
ској. 

Једна група тих официра је и ос-
новала и Српску народну стражу и
фактички ослободила Нови Сад,
односно омогућила да Нови Сад
дочека српску војску у потпуном
миру, да се аустријска, угарска и
немачка војска повуку без разарања
и пљачкања по граду'', каже Ђорђе
Србуловић, историчар из Новог
Сада.

Главни од тих официра који су
фактички ослободили Нови Сад,
био је Јевђевићев пријатељ и зем-
љак, потпоручник Бошко Павло-
вић.

Бошко Павловић је 1946. го-
дине, заједно са генералом Дражом
Михаиловићем, осуђен на смрт и
потом стрељан.

Доброслав Јевђевић је завршио
Правни факултет у Загребу, а сту-
дирао је и немачки језик, на уни-
верзитету у Лајпцигу. Говорио је и
француски и италијански језик.
Иако је често путовао, његово пре-
бивалиште током наредних десетак
година, биће Нови Сад.

''За њега ће се чути већ јула де-
ветнаесте године, када покреће
први лист и у Војводини и у Србији
тадашњој, после Првог светског
рата наравно. То је био лист ''Дан'',
часопис за друштвена питања и
културна питања'', каже Србуловић.

Јевђевић је живео у Новом Саду,
а већина сарадника у Београду,
тако да су оба ова града навођена
као места издавања. ‘’Дан’’ ускоро
постаје један од најважнијих кул-
турно-политичких часописа. 

У њему су објављивали неки од
највећих српских писаца, попут 

Боре Станковића. Најплоднији
аутори били су Доброслав Јевђевић
и Милош Црњански. 

Они су били и двојица од пето-
рице уредника: Црњански је уређи-
вао књижевни, а Јевђевић по  ли тички
део.

За ‘’Дан’’ је писао и Иво Анд-
рић. Управо ‘’Дан’’ је издао његово
прво прозно дело, приповетку ‘’Пут
Алије Ђерзелеза’’, 1920. године.

Чињеница да су два највећа
српска писца, Иво Андрић и Ми -
лош Црњански, стасавала у часопи -
су који је издавао Доброслав
Је в ђевић - пала је у заборав. Заверу
ћу тања прекинуо је само Црњан-
ски, у својој књизи ‘’’Есеји’’, 1966.
године. 

Именујући Доброслава Јевђ-
евића као издавача ‘’Дана’’, Цр -
њан ски је тада писао:

‘’Око часописа и поводом њего-
вих бројева говорило се, први пут, у
Београду, о некој «послератној»
књижевности, о нечем новом,
послератном у нашој уметности, о
нечем различитом од предратног.’’

‘’Дан’’ је имао утицај и на из-
ложбе послератног сликарства, на
које је, наставља Црњански, ‘’опет
трошио Јевђевић’’. На још једном
месту, Црњански описује Јевђевића
као ‘’богатог уредника Видов-
дана’’.

Доброслав Јевђевић се обогатио
тако што је 1920. године, на Тргу
слободе, у центру Новог Сада,
отворио америкен бар. Био је то
први бар те врсте у овом делу света.

''Америкен бар је био први
ноћни клуб, у данашњем смислу
речи, са једним кабаретско-ва-
ријететским програмом. Значи, и
плесачице, и жонглери, и мађио-
ничари, илузионисти, гутачи ва -
тре... све оно што чини један ноћни
клуб, који су били познати на За-
паду, у то време, увелико, али овде
тек долазе'', каже у интервјуу за
филм Ђорђе Србуловић.

(Из сценарија Милослава 
Самарџића)

Донације

Уприпреми је документарни филм о почасном председнику Ор-
ганизације српских четника "Равна Гора" и четничком војводи
Доброславу Јевђевићу. Ваше донације за израду овог филма мо-

жете послати путем Paypal-а на следећу адресу:
jevdjevicfilm@gmail.com. 

У случају да немате Paypal рачун, пошаљите нам поруку на наведену
имејл адресу са износом ваше донације и ми ћемо вам послати налог за
уплату путем ваше банковне или кредитне картице. 

Хвала унапред. Централна Управа

Donations

Documentary film about the Honorary President of the Organization
of Serbian Chetniks “Ravna Gora” and the Chetnik Vojvoda Do-
broslav Jevdjevic is being made. You can send your donations for the

production of this film via Paypal to the following address: 
jevdjevicfilm@gmail.com . 

In case you do not have a Paypal account, send us a message to the spec-
ified email address with the amount of your donation and we will send you
a Money Request that can be paid by your debit or credit card. 

Thank you in advance. Central Administration
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By Miloslav SAMARDZIC

The length of the review concer -
ning Jozo Tomasevich’s book
on the Yugoslav Army in

World War II, known as the Chetniks,
would have been equal to that book’s
length, as its each page calls for a
rebuttal. Yet, even after four decades,
this book is still listed among the most
cited sources in the field. If you
decide to search for the relevant data
using regular internet search engines
about the Chetniks, General Draza
Mihailovich, and his commanders,
first hits will inevitably involve Wiki -
pedia—either in English, Serbian or
Cro atian where Tomasevich’s “The
Chetniks” will dominate the footnotes
section. Furthermore, if you examine
the list of references across historio -
gra phy pieces written abroad, To -
masevich’s book will be prominently
featured yet again, and specifically its
first U.S. edition from 1975. The rea -
son for such phenomenon can certa -
inly be the fact that no book of the
same or similar title has ever been
published in English, while historians
from around the world during the
course of their work require pieces
written by authors from the countries
of their research topics as language
and financial barriers can prevent
their actual visits to archives.

Jozo Tomasevich’s book gained
fame within the socialist Yugoslavia
as soon as it was translated and pub-
lished there in 1979. Moreover, cur-
rent official historians in Belgrade,
Zagreb, Sarajevo, and other post-Yu-
goslav centers refer to this book even
today as an example of objectivity.

In 1979 communist dictator Josip
Broz Tito had been in power for three
and a half decades and all the restric-
tive laws still applied. Freedom of
speech, opinion, and expression did
not exist. Harsh prison sentences were
particularly imposed for challenging
the “achievements of the Revolution”
or for any history account that would
go counter to what the Communist
Party and its leader declared. When it
comes to World War II, history as a
scientific discipline virtually did not
exist back then as it was boiled down
to assignments given to historians-in-

The Fallacy that Endures
According to the author’s own announcement, the German documents should have prevailed here. However, the
count of reference points reveals a surprise as they refer to the following sources: 68 are attributed to the
communist sources, and 64 to German…

name-only to develop the points pro-
pelled by Josip Broz Tito and other
communists at their party conven-
tions.

These facts suggest that Tomase-
vich’s book “followed the party line”
while raising the question of how and
why it got published in Yugoslavia
considering that the author had emi-
grated from his native Croatia [then
also part of Yugoslavia] as early as
1930s. He lived in the United States,
was involved in various business
dealings, and worked as a clerk and a
college professor until his retirement
in 1973.

The first link in this chain was def-
initely the support of Croatian immi-
grants in the United States given to
the Yugoslav communists during
World War II. These Croats found
themselves in dire straits when the
“Independent State of Croatia” be-
came Hitler’s golden boy in the
Balkans and when it officially de-
clared war on the United States. In the
following 1942, the whole world al-
ready learned that the guerilla leader
in the Kingdom of Yugoslavia was
Serb General Draza Mihailovich,
which Croatian immigrants inter-
preted as a sign that after the war their
native land will be punished for its al-
liance with Hitler and genocide com-
mitted over Serbs, Jews, and Roma.

However, in 1943 the news broke
out that there was one other guerilla
within the Kingdom of Yugoslavia,
the communist one, led by Croat Josip
Broz Tito, whose goals were ulti-
mately anti-Serbian. The American
Croats, and among them Jozo Toma-
sevich, did not have any dilemma.
That the communists were a good
choice for them, they became con-
vinced in 1944, when under the pres-
sure from Great Britain, Yugoslav
Prime Minister exiled in London was
removed from office, Serb Dr. Bozi-
dar Puric. The whole cabinet got dis-
solved, the Provisional Yugoslav
government was established led by
Croat émigré Dr. Ivan Subasic who
was given the task to reach an agree-
ment with his compatriot Tito, prima-
rily concerning the liquidation of the
Serbian Karageorgevich Dynasty and
General Mihailovich. Subasic and
Tito did just that and Yugoslavia was
reconstituted: the Socialist Republic
of Croatia as a federal unit emerged
10 percent larger than the two prewar
Croatian “banovina” provinces, and
by contrast, the Socialist Republic of
Serbia as a federal unit became about
50 percent smaller than the six prewar
Serbian “banovina” provinces.

It is no wonder, then, that after his
retirement Jozo Tomasevich started
working with the Yugoslav commu-
nists, especially one of Tito’s former
Partisans and then Assistant Director
of the Military History Institute in
Belgrade—main institution for fabri-
cating history—Colonel Vojmir Kl-
jakovic, as well as Dr. Jovan
Marjanovic, one of the leading offi-
cial “historians” of the time. Kl-
jakovic and Marjanovic sent literature
and copies of selected documents to
Tomasevich while acting as his re-

“Chetniks” by Jozo Tomasevich: 

viewers and guides of his work.
We can conclude from Tomase-

vich’s notes on bibliography that the
goal of this cooperation was to annul
the effects of a piece written by his-
tory professor at the University of
British Columbia (UBC) Dr. Ivan
Avakumovic titled “Mihailović Ac-
cording to German Documents”
which was published in London in
1969. This book was printed only in
Serbian, but there was always a fear
it could get translated into English at
any time. Avakumovic examined the
seized Wehrmacht documents in the
National Archives of the United
States while expressing their essence:
the main German enemy in the
Balkans were the Chetniks under
General Mihailovich’s command,
while the Partisans were a terrorist
formation of the Communist Party
who took advantage of the war con-
ditions for power grab and thereby
even joining forces with convicts who
escaped prison sentences using the
chaos of the April War in 1941.

Jozo Tomasevich’s book
gained fame within the so-

cialist Yugoslavia as soon as
it was translated and pub-
lished there in 1979. More-

over, current official
historians in Belgrade, Za-
greb, Sarajevo, and other

post-Yugoslav centers refer
to this book even today as an

example of objectivity
This is why Tomasevich empha-

sizes that primarily what mattered to
him were “the most relevant German
and Italian war documents available
in the National Archives of the United
States” while he provides an exten-
sive overview of this material and es-
pecially its German portion. He then
states he used the U.S. and British
documents, as well as “a series of
Chetniks’ documents,” obtained
through the Military History Institute
in Belgrade. Finally, under “pub-
lished materials” he cites around 500
books and other writings practically
from all over the place.

In other words, there was an obvi-
ous ambition not only to rebut, but
also surpass Avakumovic’s work,
dedicated “only” to the question of
how Germans saw the Chetniks and
along the way—the communists too.

This is why the critique of Toma-
sevich’s book must commence with
the following question: was the prin-
ciple to examine the Chetnik move-
ment according to German sources
adhered to in addition to completing
the picture by referencing American,
British and their own (Chetnik) docu-
ments, along with the ample literature
as well?

To further examine this question,
we are taking into consideration chap-
ters 7, 9, and 11: “The Chetniks and
the foreign enemy,” “From the col-
lapse of Italy to the Battle for Serbia,”
and “The loss of grassroots support in
Serbia.” Those chapters are critical
because the first six chapters relate to

the prewar situation, the April War,
and other general issues; the eighth
chapter is dedicated to politics; the
tenth concerns the relations with the
Allies; and the final twelfth chapter
deals with the period when everything
was already decided.

It is no wonder, then, that
after his retirement Jozo

Tomasevich started working
with the Yugoslav commu-

nists, especially one of Tito’s
former Partisans and then
Assistant Director of the

Military History Institute in
Belgrade—main institution

for fabricating history—
Colonel Vojmir Kljakovic,
as well as Dr. Jovan Mar-
janovic, one of the leading
official “historians” of the
time. Kljakovic and Mar-
janovic sent literature and

copies of selected documents
to Tomasevich while acting
as his reviewers and guides

of his work
The seventh chapter, pages 180-

232 in Croatian edition, contains 184
footnotes. According to the author’s
own announcement, the German doc-
uments should have prevailed here as
well as the German sources in gen-
eral, then the Italian, American,
British, and Chetnik sources which
should have followed. However, the
count of reference points reveals a
surprise as they refer to the following
sources: 68 are attributed to the com-
munist sources, and 64 to German, 25
to Italian, eight to the notes from the
Serbian émigré circles, six to the pri-
mary Chetnik documents, and two to
a [Milan Nedic] Nedic’s source
(Stanislav Krakov’s book). The re-
maining 184 footnotes are author’s
own explanations.

The ninth chapter, pages 283-320,
contains 111 footnotes, and specifi-
cally: 85 German sources, 12 com-
munist sources, five British, four from
the Serbian émigré circles, and one
[Dimitrije Ljotic] Ljotic’s source. The
American and Chetnik documents are
missing.

The eleventh chapter, pages 353-
379, contains 99 footnotes, and
specifically: 39 communist sources,
33 German, 19 from the Serbian émi-
gré circles, two British, one American
and one Ljotic’s source. Again, no
primary Chetnik document is refer-
enced.

Thus, in two out of three main
chapters, the greatest number of
sources are communist. Overall, in all
those three key chapters, only six
footnotes refer to the primary Chetnik
documents, which practically means
the Chetniks are described through
the enemy lenses whose sources are
being referenced by more than 90 per-
cent of the footnotes. Such choice is,
certainly, a matter of the author’s own
prerogative. However, it is only im-
portant here to establish that such

Book cover "Chetniks"
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choice is being masked by the claims
of objective approach. In his intro-
ductory notes on bibliography, the au-
thor even fails to specifically indicate
those communist sources that would
end up dominating those two out of
three key chapters.

The eleventh chapter, pages
353-379, contains 99 foot-
notes, and specifically: 39

communist sources, 33 Ger-
man, 19 from the Serbian
émigré circles, two British,

one American and one
Ljotic’s source. Again, no

primary Chetnik document
is referenced.

Jozo Tomasevich explains the con-
spicuous absence of the U.S. docu-
ments through his personal
assessment that the American intelli-
gence officers deployed with the
Chetniks “did not know” what took
place. He makes similar comments on
the British officers as well: “They did
not have established evidence on the
Chetnik collaboration with the Ger-
mans.” In fact, around 1,000 allied of-
ficers, non-commissioned officers,
and servicemen passed through the
Chetnik units. Some were intelligence
officers, others fought alongside the
Chetniks, the Chetniks helped some
escape the Axis, others Chetniks
saved from certain capture (the
downed Allied airmen), etc. Each of
these 1,000 witnesses attested to the
Chetniks as being part of the Allied
military effort while the substance of
Tomasevich’s work, as well as of the
communist propaganda, is to actually
present the Chetniks as fighting along-
side the Axis. This is the true reason

why both American and British offi-
cers either “did not know” or “did not
have evidence.”

Tomasevich misses the opportu-
nity to provide explanation for his
failure to use the Chetnik documents.
However, when the book is titled
“The Chetniks,” it should overwhelm-
ingly contain the Chetnik documents,
specifically due to their greatest num-
ber (when it comes to the Chetnik
movement). The Military History In-
stitute Archives in Belgrade keeps ap-
proximately one million of pages
belonging to the original Chetnik doc-
uments as primary sources. In Toma-
sevich’s book, these documents
pertain only to about one percent of its
entire content. Following the Western
academic standards, this seems highly
unusual. A serious book on the U.S.
or British armies that would contain
only one percent of the Ameri can/Bri -
tish documents does not even exist.
However, this is a regular course of
business under the communist propa-
ganda demands.

The same principle does not
apply to Avakumovic’s

work, because he secured it
from criticism by giving it a
title “Mihailović According

to German Documents”
while Tomasevich opted not

only for general but for
“final history” of the Chet-
nik movement as his U.S.

publisher announced
The same principle does not apply

to Avakumovic’s work, because he
secured it from criticism by giving it a
title “Mihailović According to Ger-
man Documents” while Tomasevich

opted not only for general but for
“final history” of the Chetnik move-
ment as his U.S. publisher announced.
His official reviewer Colonel Kl-
jakovic was also explicit when he
claimed how “Tomasevich did not
lea ve a single component of the Chet-
nik phenomenon out” which is why
the future writings “will not succeed
in discovering new elements with
greater relevance.”

This all appears like everyone is
enjoying themselves while the host is
gone as communist sources provide
the main tone to the book even though
they tend to run out concurrently with
the communist ideology’s expiration
date. Some of the pieces from Toma-
sevich’s footnotes constitute the basis
of Tito’s Yugoslav propaganda: “The
War of Liberation,” “Tito—The Mil-
itary Accomplishments,” “Neretva—
A Compilation of Writings,”
“Documents on Draza Mihailovich’s
Betrayal,” “Trial against Leadership
of the Draza Mihailovich Organiza-
tion,” etc. Some of the writings were
less known: “Dalmatia in 1942” (pub-
lished in Zagreb in 1959), “Emer-
gence and Development of the
Chetnik Movement in Croatia” (Bel-
grade 1962), “International Relations
of Yugoslavia During World War II”
(Belgrade, 1962), etc. By utilizing all
this, Tomasevich fails to acknowledge
the fact that socialist systems—from
Cuba, through Yugoslavia, to North
Korea—are characterized by a sys-
tematic fabrication of events. Further-
more, he also repeats the inevitable
praises to the “great leader” Tito, in
addition to the very many negative re-
marks dedicated to his main opponent,
General Draza Mihailovich. Likewise,
he uncritically uses documents that
were evidently falsified for purposes
of the postwar show trials against Mi-

hailovich and his people.
To criticize the aforementioned

communist literature seems superflu-
ous, at least for now, which leaves us
only to examine the way Tomasevich
used German documents, which pro-
vide basis to almost half of his book.

The foremost test in this respect
are the orders and reports from the
German Commanders of the South-
east from 1942 and 1943. Specifically,
General Löhr explicitly wrote in 1942,
“the most dangerous opponent is Mi-
hailovich,” while his successor, Feld-
marschall von Weichs, declared Tito
as the most dangerous opponent in
1943. At that time, in November
1943, Mihailovich himself declared
the communists as his number 1
enemy while the Germans became
enemy number 2 as those first ones
suddenly gained power due to the
large Allied weapon deliveries, which
they primarily used to attack the Chet-
niks.

Therefore, the test is simple: Does
Tomasevich’s book cover both Löhr’s
and Weichs’ assessments? His official
reviewer Dr. Jovan Marjanovic, for
example, fails this test as he omitted
to include these words in his book
“Draza Mihailovich Between the
British and the Germans” (even
though he cites other – less relevant
parts of that same document). As ex-
pected, Tomasevich fails here too.

Translated by Andreya 
Komnenovic

End of part one

General Draza Mihailovic 1943
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Преминуо је још један четник
из Грачачке четничке бри-
гаде 1. личког корпуса Ди-

нарске четничке дивизије, којом је
командовао војвода Момчило Р.
Ђујић. То је четник Дане - Дања
Дробац, рођен 14. јануара 1927, у
селу Дојићи код Грачаца, Лика.
Дане је умро 18. децембра 2020. у
граду Виндзор, Канада, а сахрањен
је два дана касније, на гробљу у
Виндзору, где се Срби сахрањују.
Припадао је цркви Светог Димит-
рија у том граду. Године 1963, стао
је у одбрану еп. Дионисија.

Данином оцу име је било Илија,
а мајци Марта. Имао је четири
брата: Петра, Ђуру, Марка и Јована
Јоју, две сестре, Десу и Марију, су-
пругу Милеву и две ћери, које за
њим тугују, а то су Богдана и Вера.

Дане Дробац попуњава српске
четничке редове 1942, са својих 15
година старости. Наредне године
постаје пушкомитраљезац у 1.
дојићкој чети 1. батаљона Грачачке
четничке бригаде, чији командант
беше Јово Станисављевић, који је
наследио капетана Марка Црље-
ницу. Јово Станисављевић беше
храбар командант, прво батаљона,
а потом бригаде.

Кроз ратне године, добро сам
познавао Дану. Ја сам био у 2. граб-
ској чети истог батаљона. Дане
Дробац и ја били смо заједно у мно-
гим борбама. Били смо најмлађи у
бригади. Командири чета давали су
пушкомитраљезе младим, храбрим,
четницима, који су били спремни
да њима рукују. Дану су сви у чети
волели као храброг пушкомитра-
љесца. Дане је учествовао у свим
борбама бригаде, најчешће против
партизанске 6. личке дивизије,
којом је командовао ултра комуни-
ста Ђоко Јованић. После је ова ди-

Дане Дробац (1927-2020)
Дане Дробац попуњава српске четничке редове 1942, са својих 15 година старости. Наредне године постаје
пушкомитраљезац у 1. дојићкој чети 1. батаљона Грачачке четничке бригаде Динарске четничке дивизије,
под командом војводе Момчила Р. Ђујића

У сећање

визија отишла у Србију, да ништи
све српско, иза совјетских трупа.

Шестог децембра 1944. гра-
чачки четници напуштају Велебит
и грачачка села и крећу у дуг и не-
познат пут према Словенији. У тој
дугој колони налазио се и Дане
Дробац са својим пушкомитраље-
зом. Навешћу поједина места кроз
која смо пролазили и где смо ноћи-
вали: Попина, Срб, Лапац, Баље-
вац, Личко Петрово Село... Усташе
све спалиле, све пусто, нема живе
душе. 

Хладну, мутну, брзу и дубоку
реку Корану прешли смо 13. де-
цембра 1944. Однела је поједине
четнике, као и товарне коње.

Кроз ратне године, добро
сам познавао Дану. Дане

Дробац и ја били смо
заједно у многим борбама.

Били смо најмлађи у
бригади. Командири чета

давали су
пушкомитраљезе младим,
храбрим, четницима, који
су били спремни да њима
рукују. Дану су сви у чети

волели као храброг
пушкомитраљесца

Долазимо на Дрежник, и ту нас
усташе сачекују. Брзо смо их рас-
терали. Ту нам ранише четника 1.
дојићке чете Боћана Станисавље-
вића, сина начелника општине Гра-
чац Никице Станисављевића. Сви
смо мокри, велика је хладноћа,
целог дана падају киша и снег.
Нигде ватре да се огрејемо. Тако
преноћисмо у Дрежнику, на снегу.

Следеће ноћи преноћили смо у
Личкој Јасеници. Ујутру рано на-
падну нас партизани. И њих смо
брзо растерали, наневши им гу-
битке. Преко Мале Капеле и Дабра
крећемо 16. децембра 1944. и 17.
децембра долазимо у Гацку до-
лину. Ту смо распоређени по
српским селима, која су већином
била четничка. Српски народ нас је
срдачно дочекао. У Гацкој долини
бии смо до 25. децембра 1944. и са
нама вазда Дане Дробац. Тога дана
крећемо у Жуту Локву, где смо се
задржали три дана. Онда идемо
преко Винодола. Долазимо у Бри-
бир, где ноћимо, онда идемо према
Шкрљару, у коме смо се одмарали
30. и 31. децембра. 

Првог дана 1945. године
крећемо према Гарићима и Светом
Матеју, надомак Ријеке и Сушака.
У овим местима остајемо до 3.
марта 1945. То су хрватска села,
нигде Србина. У њима су старци и
младеж до 17. година. Вероватно
су мушкарци у усташама, или пар-
тизанима? Поједини четници су
слушали када Хрватице запевају:
''Мој је драги погинуо у Лици,
убили га Дражини четници''.

Трећег марта 1945. крећемо у
Випаву, Словенија. Стижемо за два
дана. На целом путу са грачачким
четницима био је и Дане Дробац са
његовим пушкомитраљезом. У
Словенији смо водили борбе са
словеначким партизанима, који
нису имали храбрости да се озбиљ-
није супротставе четницима Ди-
нарске дивизије. 

Ујутру 5. маја енглеска
команда захтева да сви
четници предају оружје,

сем што командири чета и
команданти батаљона,
бригада и корпуса могу

задржати пиштоље и
аутомате. Тада је Дане

Дробац предао свој
пушкомитраљез лажним
савезницима Енглезима
Випаву напуштамо 30. априла и

крећемо према Горици. Око подне
долазимо пред Горицу и ту нас
дочекују партизани, из разних ут-
врђења, као и са спратова кућа. То
су нам биле прве уличне борбе и
тешко смо се пробијали. На крају
некако успевамо да се пробијемо и
прелазимо мост преко реке Соче,
ступивши на италијанску терито-
рију. Другог маја 1945. престаје
наша борба са партизанима.

Трећег маја, према наређењу
Енглеза, сви четници, са комором
и цивилима, крећу према Палма-
нови. Стижемо наредног дана и ту
ноћимо. Ујутру 5. маја енглеска
команда захтева да сви четници
предају оружје, сем што командири
чета и команданти батаљона, бри-
гада и корпуса могу задржати пиш-
тоље и аутомате. Тада је Дане
Дробац предао свој пушкомитра-
љез лажним савезницима Енгле-
зима. 

После су нас енглески камиони
пребацили у логор Ћезена. Гра-
чачки четници, укључујући и Да-
нета, стижу у Ћезену 8. маја. Ту
смо били до 17. септембра, када
смо возовима пребачени у логор
Еболи. У Еболију остајемо до 14.
априла 1947. Тога дана 1. лички
корпус возом креће за Мунстер
лагер, у Немачкој. Стигли смо 18.
априла, а са нама је, као и увек, био
и Дане Дробац. У том логору сви
смо прошли кроз Маклинову коми-
сију, која је тражила да се вратимо
у комунистичку Југославију. И
Дане је одбио да се врати у ''рај''
код Хрвата Тита.

Грачачки четници напуштају
Мунстер Лагер 30. јула 1947, одла-
зећи у Гросен Броде, такође у Не-
мачкој. Ту смо били до 12. јануара
1948, када смо отишли у Хамбург.
Многи грачачки четници тада на-
пуштају Немачку и из Хамбурга
одлазе у Енглеску, где су нашли
посао. Верујем да је у тој групи био
и Дане Дробац. У Виндзор је
дошао 1951. године. 

Захваљујем Даниној ћерки Бог-
дани, која ми је дала разне податке
о породици Дробац. Моје искрено
саучешће Даниној супрузи Ми-
леви, ћеркама Богдани и Вери, као
и осталој многобројној родбини,
пријатељима и кумовима. Да Дани
Бог подари душу у рајском насељу,
за сва добра која је за живота чинио
за српство и четништво.

Познаник Дане Дробца 
из ратних дана

Перица П. Совиљ   

Дане Дробац као млади четник
Грачачке бригаде
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Neven Stanišić, son of Radmilo
Stanišić of Brgule Vareš, Republic of
Srpska and Mirjana (born Sprečo)
Stanišić of Gornja Zimića, brother of
Nikolina Stanišić, nephew of Dragan
Sprečo, was shot to death, along with
nine other victims, on March 22, 2021
in Boulder Colorado by an Islamic ter-
rorist named Ahmad Al Aliwi Alissa
from Syria. 

May the Lord grant the victims
eternal peace. Our most sincere con-
dolences to the Stanišić and Sprečo
families.  

Memory eternal.

Невен Станишић, син Радмила
Станишића родом из Бргуле
Вареш, Република Српска и
Мирјане (рођена Спречо) Стани-
шић родом из Горњег Зимића, брат
Николини Станишић, сестрић Дра-
гана Спречо, је убијен са још деве-
торо жртава 22. марта 2021. у месту
Болдер Колорадо од муслиманског
терористе који се зове Ахмад Ал
Аливи Алиса из Сирије. 

Нека Господ подари рајско на-
сеље жртвама. Наше најискреније
саучешће фамилијама Станишић и
Спречо.  

Вјечнаја памјат.

NEVEN STANIŠIĆ
(February 12, 1998 

– March 22, 2021)

In memory

НЕВЕН СТАНИШИЋ
(12. фебруар 1998. 

– 22. март 2021.)

У сећање

Dane was born in Gračac, Lika
in the former Yugoslavia on
January 14, 1927 and died in

Windsor on December18, 2020 at the
age of 93.  Beloved husband of Mil-
eva, dear father of Bogdana and Vera.
Predeceased by his parents Ilija and
Marta and his brother Petar as well as
half siblings, Djuro(1980),
Desa(1976), Marija (1977), Marko
(1938), Jovan, “Joja” (1990), and
stepmother Ljuba (1999).Dane is sur-
vived by his cousins and nieces in the
former Yugoslavia, as well as Kumovi
in the United States, in Canada and in
England.

Dane fought in WWII as a Chetnik
in the 1st Dojić detachment, 1st Bat-
talion of the Gračac Brigade, 1st Lika
Corps, Dinara Chetnik Division under
the command of Vojvoda Momčilo R.
Đujić, at the young age of 15. After
the communist take over of Yu-

Dane Drobac (1927-2020)
Dane fought in WWII as a Chetnik in the 1st Dojić detachment, 1st Battalion of the Gračac Brigade, 1st Lika
Corps, Dinara Chetnik Division under the command of Vojvoda Momčilo R. Đujić, at the young age of 15.

In memory

goslavia, he left his country for good
on December 4, 1944.  

During his years in Windsor,
he was a founding member
of Gračanica Serbian East-

ern Orthodox Church at
Tecumseh and Meldrum, as
well as a founding member
of St. Dimitrije Serbian Or-
thodox Church on Seminole
Street, where he was a mem-

ber
After surviving various POW

camps in Italy and Germany, Dane
eventually went to the United King-
dom, working in a coal mine in Wales.
During this time, he tried to obtain cit-
izenship in Australia, USA and then
was accepted in Canada in 1951.

Dane arrived in Canada on Christ-
mas day in 1951 at St. John’s New-
foundland, where he eventually made
his way to Windsor. During his years
in Windsor, he was a founding mem-
ber of Gračanica Serbian Eastern Or-
thodox Church at Tecumseh and
Meldrum, as well as a founding mem-
ber of St. Dimitrije Serbian Orthodox
Church on Seminole Street, where he
was a member. Dane was also ac-
tively involved in Chetnik Organiza-
tions. He married Mileva Kesić on
November 23, 1963.  During his life,
people knew him as a kind, generous,
loving man who never had a bad word
to say about anyone. He was highly
respected and loved.  He had a good
life and was always there for his fam-
ily, both here and abroad.  He was al-
ways willing to help anyone without
even asking. He was a loving husband
and a wonderful father.  His death

was sudden and unexpected. He will
be greatly missed by his family here
and abroad and also by the Serbian
Community here in Windsor. Visita-
tion was on Monday, December 21,
2020, at Families First Funeral Home
in Windsor.  Funeral services were
held on Tuesday, December 22, 2020
at St. Dimitrije Serbian Orthodox
Church, 2690 Seminole Street in
Windsor and interment was at Wind-
sor Memorial Gardens.  Officiating
the funeral was Very Reverend Jovica
Ćetković, parish priest at St. Dim-
itrije.

Our most sincere condolences to
the Drobac family.  

Memory eternal.

ПРИЛОЗИ ЗА СРПСКЕ НОВИНЕ 
/ DONATIONS FOR SRPSKE NOVINE

Перица П. Совиљ $100 USD
Прота Стојиљко Кајевић $100 USD
Драган Вујошевић $100 USD
Драган Селаковић $50 USD
Мира Самарџија $50 USD
Никола Иванчевић $50 USD
Душан Иванчевић $50 USD
Rad Leović from Australia $50 AUS

ORGANIZATION OF SERBIAN CHETNIKS “RAVNA GORA”

CHICAGO LOCAL CHAPTER

DONATED $1000 FOR THE NEW GRAČANICA MONASTERY

CAMP HALL RENOVATION

“Much thanks for your donation towards the renovation of our Camp Hall.

On behalf of the K.S.S., accept our gratitude.

K.S.S President Mira Anđelković

and Board“

ОРГАНИЗАЦИЈА СРПСКИХ ЧЕТНИКА „РАВНА ГОРА“

МЕСНИ ОДБОР ЧИКАГО

ПРИЛОЖИО ЈЕ $1000 ЗА ОБНОВУ КАМП САЛЕ МАНАСТИРА

НОВА ГРАЧАНИЦА

„Много Вам хвала на дару за поправке нaшег Кампа.  Примите захвал-

ност од свију нас.

К.С.С. Председница Мира Анђелковић

са одбором“
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У Николајевом Лелићу и
Јустиновим Ћелијама про-
дају којекакве брошурице

неких пискарала, којима је, изгледа,
злурадост раздора и поделâ важнија
од радости заједништва. (Нико их у
томе није ометао, нити "гонио", јер
би то било ружно пред онако вели-
чанствено мирном и сједињујућом
Светом Литургијом). Наиме, било
је на продаји пар "либелуса", свеш-
чица, књижица, "књига сваштара" -
у којима преовлађује самопромови-
сање сопствених претензија не-
знања и, нажалост, злурадости, што
индукују и продукују неколицина
људи (чак и неки калуђери, и - ка-
луђерице!) код нас - доспевају
такви чак и у Херцеговину, али
тамо тло не налазе. Неколико људи
"свезнадара" и "свенадлежних", у
своме секташком менталитету и по-
нашању, расписали су се "о свему и
свачему и још о понечему", па су у
својим очима израсли у модерно
назване "православне публицисте",
"ревнитеље", "борце за вековно
пре дање", а уствари, по Апостолу,
ради се о људима који "сами себе
хвале, сами себе собом мере, сами
себе са собом пореде, а - неразумни
су" (2Кор.10,12), или, како би то
благо рекао Митроп. Амфилохије,
"незнавени су"...

Има већ десетак таквих ситних
брошура и летака, штампаних и фо-
токопираних, и пар "књига" са гро-
мопуцатељним насловима, у којима
од самих наслова скоро да и нема
ни шта, јер су већином испуњене
предубеђеним "приређивањима",
"ко  ментарима", набеђивањима
(пра  во идеолошко "прање мозга")
простих људи слоганима: како је,
наводно, у нашој Цркви на делу
"реформаторство", "обновљена -
штво", "модернизација", "гажење
Ка нона", "мењање Календара",
"укидање Иконостаса", "порицање
Сла ве", "долазак папе" - речју:

Епископ Атанасије (1937-2021)
Био је један од најобразованијих теолога Српске православне цркве. Бритак на перу и језику, омиљен код
народа, нарочито током кризних 1990-тих година. Доносимо изводе из једног чланка еп. Атанасија, као и део
његове биографије

У сећање

"пропаст" (како нпр. говори један
"игуман", чије касете и ЦД-и круже
из руке у руку). Уствари је то, под-
мукло забадање трна у здраву ногу.
Ту, у том усплахиреном и смуће-
ном писању, нападани су, или под
сумњу доведени, наши истакнути
Епископи (којима се остали Право-
славни поносе, јер имају чиме и
киме), па и сам Свети Синод са
Патријархом (Св. Арх. Сабор се
формално мимоилази, али га они
деле на "наше" и "њихове")...

Има чак и навођења
Светих Отаца, без правог

познања текста и
контекста, без

критеријума: где, када,
како, зашто је дотични
Светитељ рекао то и то,
ако је то уопште и рекао

или написао (јер најчешће,
попут псев до зи лотâ тзв.
"Старокалендараца", не
наводе одакле је узето, из

ког дела и издања Св. Оца,
или је преписано негде од
некога, а зна се да има и

неаутентичних дела
приписиваних Оцима, која

нису њихова, ни сасвим
православна

Примера овога има не тако
много, али их има. Например: у
Крагујевцу су се недавно појавиле
2 књижице-брошуре, где су као
ауторитети "одбране Православља"
наведени неки "монаси и духов-
ници", за које се зна ко су и какви
су били, па се наивном свету такви
пласирају као учитељи и ревни-
тељи "Православног предања",
попут нпр. о. Стефана са Каруље,
или о. Пере "Сикирчета"! 

Има, такође, и свесних и злона-
мерних злоуп о треба појединих за-
иста ува    жених имена православних
подвижника и духовника, али на-
вођених и коришћених тако као да
су они, и само они, безгрешни и не-
погрешиви, оци и учитељи Право-
славља. За пример, узгред, цитира
се мишљење Старца Клеопе из
Исихастрије-Румунија, како он, на-
водно, тврди, да "у древној Цркви
није било честог Причешћивања".
Чес титог Старца Клеопу лично смо
познавали, и сматрамо да то он не
би тврдио (јер пре свега, човек је
прост, а знање историје и праксе
древне Цркве не стиче се на бр -
зину), а ако је и рекао, "једна ласта
не чини пролеће", како каже Св.
Гри горије Богослов (за сличан слу-
чај у његово време). Има ту наво-
ђења и самих Светитеља (нарочито
новијих, међу које је доспео чак и
Петар Могила, ноторни латин-
ствујушчи у теологији сколастик,
мада је и као такав "бранио Право-
славље"). Има чак и навођења Све-
тих Отаца, без правог познања
текста и контекста, без крите-
ријума: где, када, како, зашто је до-
тични Светитељ рекао то и то, ако
је то уопште и рекао или написао
(јер најчешће, попут псев до зи лотâ
тзв. "Старокалендараца", не наводе
одакле је узето, из ког дела и из-
дања Св. Оца, или је преписано
негде од некога, а зна се да има и

неаутентичних дела приписиваних
Оцима, која нису њихова, ни са-
свим православна. 

А да додамо и то: да ни неки
Светитељи нису привилеговани од
Бога да их Он аутоматски "осло-
бађа грешака и заблуда", ако се
сами нису усрдно молили Богу да
их ослободи, и трудили се да науче
пуну Истину, какву Црква има и
држи са свима Светима (Еф.3,18),
како вели Св. Варсануфије (Одго-
вори 606-611, изд. Хиландара,
2000, 309-316). Има и изврнутог
цитирања, бољерећи лицитирања
(као протестанти Библијом, или
као Латини, кад наводе један цитат
Св. Златоуста, по којем испада да
не треба Епиклеза у Литургији, а не
наводе многа друга места која го-
воре управо обратно - да треба).
Има и директних подвала и лажи и
подметања неупућенима и не-
укима. (...)

И да се само са свима Светима
може разумевати ширина и ду-
жина, и дубина и висина, зајед-
ништва и сапричастија Светих у
благодати Христове Литургишуће
Цркве (The Worshipping Church,
како се зове текст о. Г. Флоровског,
који они у "Светачком образу"
нису превели) - Телу и Пуноћи
Онога Који све испуњава у свему.

+ Владика Атанасије Јевтић

Резервни капетан Поп Милош Јевтић (лево), командант Подринског
округа Мачванског корпуса. Стриц еп. Атанасија, он га је крстио
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Извод 
из биографије 

епископа Атанасија

Епископ др Атанасије (Јевтић)
рођен је од православних ро -
ди теља, српског рода, Ми ла -

на Д. Јевтића, и Савке, рођ. Бри сић,
земљорадникâ, у селу Брдарици, у
шабачко-ваљевском крају (Западна
Србија), на други дан Божића, 26.
децембра 1937, тј. 8. јануара 1938.
године. Основну школу завршио је
у Драгињу, а нижу гимназију за по -
чео 1949. у Шапцу и завршио ос мо -
ље тку 1953. у Дебрцу. Учио је
зат им Богословију у Раковици и
завршио у Београду, јуна 1958 (у
генерацији са садашњим Епис ко -
пом Амфилохијем и Лаврентијем). 

По завршетку Богословије,
уписао Богословски факултет у
Београду 1958. г, али је у новембру
исте го дине позван на одслужење
двогоди ш њег војног рока у
Подгорици (обу ка 6 месеци) и на
Косову (го ди ну и по у Вучитрну и
Приштини). По повратку из војске
је замонашен по благослову Епи с -
копа Шабачко-Ва љевског Јована,
од Архим. Ју с ти на Поповића, у
манастиру Пустињи код Ваљева,
уочи Ваведења 3. дец ембра 1960.
го дине, а затим, као са брат ма на -
стира Троноше код Ло з  нице, на -
ставио и завршио сту дије на
Бо гословском факултету у Бео г ра -
ду, јуна месеца 1963. го дине. Ди п -
ло мирао са општом оце ном 8,88
(врло добар). За време студија ру -
ко положен од Епископа Јована у
чин јерођакона на Богојављење
1961, а на Успење Пресвете Бо го -
ро дице 1963.г. у свештенички чин.

Завршивши Богословски факул-
тет, поднео молбу Св. Архијереј с -
ком Синоду ради одласка на
пос  тдипломске студије у Грчку.
Фебруара 1964.г. послан од Њ. Све-
тости Патријарха Српског Германа
на Теолошку академију на Халку
код Цариграда (Турска), где је
остао до месеца јуна исте године.
Због тамошњих тешких политич-
ких прилика прешао у лето исте го-
дине у Јеладу, на Свету Гору, и с
јесени на Теолошки факултет у
Ати ну, где је под руководством
про фесора догматике и академика
др Јована Кармириса припремио на
грчком докторску тезу из догма-
тике, на тему: Еклисиологија Апо-
стола Павла по Светом Златоусту.
Докторску тезу одбранио с одлич-
ним успехом 2. јуна 1967.г. на
истом факултету. 

После тога остао у Атини још
годину дана и настављајући бого-
словски рад углавном на изучавању
Светих Отаца Цркве.

За време четворогодишњег бо-
равка у Атини, служио као парохиј -
с ки свештеник у атинској Руској
цркви, станујући једно време у бо-
гословском интернату Грчке Црк -
ве, а затим у приватном стану. Све
време боравка у Грчкој био у стал-
ној вези са својим Епископом –
Шабачковаљевским Јованом. У
јесен 1968. г, добивши за то благо-
слов од свог Духовника и свог Епи-
скопа, прешао у Париз, на
Бо  гослов ски институт Светог Сер-
гија, ради продужетка даљих бого-
словских студија и изучавања
француског језика. 

По проведеној једној години
изабран од Професорског савета
Института за професора, за Увод у
теологију и Па трологију са Аскети-

ком, и на том положају остао три
године. Последњу годину (1971-2)
предавао и Историју Цркве визан-
тијског периода. Боравећи у Па-
ризу, повремено пратио извесна
предавања из Патрологије на римо-
католичком Теолошком факултету
(Institut Catholique de Paris), и нека
предавања из византијске књижев-
ности на Сорбони (Hautes Etudes).
У свој ству професора Института
Светог Сергија учествовао на Првој
теолошкој конференцији Право-
славних теолога у Америци, сеп-
тембра 1970.г. у Бостону (Holy
Cross). 

За четири године боравка у
Француској опслуживао је, према
потребама, православне парохије
руске, српске, грчке и француске, а
живео у дому студената Института
Светог Сергија. Током лета посећи-
вао је Св. Земљу, Србију и Грчку.

Вративши се из Париза у лето
1972.г. с јесени постављен од Св.
Архијерејског Синода за управника
Дома студената при Богословском
факултету. Следеће 1973.г. изабран
за доцента на Богословском факул-
тету за катедру Патрологије (Цркв -

ена књижевност и мисао Светих
Ота ца Истока и Запада). Предавао
и Историју Хришћанске Цркве низ
година, као и неко време Историју
Српске Цркве. Године 1984. биран
за ванредног, а 1988. за редовног
професора на катедри Патрологије.
Биран за Декана Богословског фа-
култета 1980/81. и 1990/91. У том
периоду рада на Факултету,
објавио је око две стотине научних
радова. Тада почиње да излази ње-
гово дело Патрологија (књ.2).

Доласком у Београд, брзо се
укључио у културна кретања пре-
стонице, поглавито активним уче-
ствовањем на бројним трибинама,
где је својим отвореним иступа-
њима, одличним познавањем тео-
лошке и философске мисли, те
својственом му ерудицијом и све-
страношћу, задобио велике симпа-
тије и подршку, нарочито
ом ла дине, у бројним дијалозима са
апологетима марксизма и мате-
ријализма. 

Позната су и његова реаговања
у штампи (посебно у листу Право-
славље, гдје је сматран за једно од
првих пера). 

Истовремено и напоредо са про-
фесорским дужностима, делатно је
учествовао у буђењу успаване све-
тосавске и косовске свести и саве-
сти Српскога народа, подсећајући
на озбиљност ситуације на Косову
и Метохији, али и у дру гим Срп с -
ким земљама. 

Учествујући својим прилозима у
прику пљању докумената и све до-
 чанстава о новомучеништву, заве-
товао их је будућим и садашњим
генерацијама као документ времена
и на тај начин враћао дуг пострада-
лим Србима и својој Цркви. Такође,
многобројне младе људе је својим
примером надахнуо и упутио на из-
учавање богословља, подстакнуо
на ступање у свештенички и мо-
нашки чин… Својим пастирско-ек-
лисијалним деловањем допринео
измирењу и превазилажењу
расколâ, а особито тзв. Америчког
раскола.

Извор: 
http://athanasios.org/index.php/

episkop-atanasije/biografija

Поп Сава Јевтић са групом четника и цивила



16 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER АПРИЛ 2021.

As early as November 13, 1941, the Yugoslav
government had instructed its minister in
Moscow to ask the Russians to send urgent

instructions to the Communists to collaborate with
Mihailovich and to work under him in a united ef-
fort against the aggressor. The government in-
formed the Yugoslav minister in Moscow that,
"according to our latest reports the Communists are
attacking Mihailovich, thus preventing any success
in the fight against the aggressor." Four days later,
the Yugoslav minister in the Soviet Union reported
having transmitted the Yugoslav request to Andrei
Vishinsky, Assistant Commissar of People's For-
eign Affairs, who was in Kuibishev. Mr. Vishinsky
had promised to send the Yugoslav note to Moscow
but had otherwise been extremely cautious and non-
committal.

In London, the Soviet Ambassador to Great
Britain, Mr. Maisky, was requested to impress his
government with the great desire of His Majesty's
Government to see collaboration among all forces
of resistance in Yugoslavia. The British Military
Mission in Moscow submitted to the Soviet War
Office on November 24, 1941, a memorandum ask-
ing the Soviets "to intervene promptly with the
rebels in Yugoslavia." The British memorandum
contained this very important statement: "At the
particular request of the Soviet government the
British government has encouraged the uprising in
Yugoslavia, and therefore it is in the interest of the
Soviet government to help bring about unity of the
insurgents in Yugoslavia." It further stated that "the
British government regards Colonel Mihailovich as
the only possible leader and that therefore all parties
should obey his orders or should at least work with
him."

All these demarches remained unanswered, but
nevertheless the Yugoslav government renewed its
efforts, instructing its Minister in the Soviet Union
to make further attempts to secure the aid of the So-
viet government in stopping the fratricidal fighting
in occupied Yugoslavia. On April 29, 1942, the Yu-
goslav Minister was instructed "to persuade the So-
viet government to invite the Partisans to put an end
to the fratricidal struggle and to place themselves
under Mihailovich's command against the common
enemy. The French Communists were ordered to
obey whatever leader the nation produced to lead
the rebellion."

The answer received by the Yugoslav Minister
from the Soviet government was very discouraging.
He cabled his government: "The Soviet government
takes the view that the activities of all Communist
parties abroad are outside their competence and
purely internal questions of the countries con-
cerned." But he added that he had no doubt that, in
the case of France, orders had come directly from
Moscow to the French Communists and had pre-
cipitated the agreement in France. The Minister
concluded his cable with some very significant in-
formation: he had "evidence that the Soviets had di-
rect contacts with Yugoslavia which they did not
wish to pass through British channels." What those
"direct contacts" were, the Minister could not indi-
cate more definitely. But it was generally assumed
that the Soviets had helped the Yugoslav Commu-
nist party to make long-range preparations for this
civil war and had paid special attention to assuring
maintenance of direct contact by powerful radio
transmitters. The Soviet legation in Bulgaria was a
very useful relay for communications. (Since De-
cember 1941, Bulgaria had been at war with the
Western Allies, but she maintained normal diplo-
matic relations with the Soviets until as late as Sep-
tember 8, 1944, when the Soviets declared war on
Bulgaria, on the very day when the later was ready
to sign an armistice with the Western Allies and
herself declare war on Germany.)

In spite of these discouraging reports, the Yu-
goslav government requested its representative in
the Soviet Union to continue his efforts to obtain
Russian intervention in Yugoslavia. The Prime

Constantin Fotich: The war we lost (11)

The Soviets and the Government-in-exile
The answer received by the Yugoslav Minister from the Soviet government was very discouraging. He cabled his
government: "The Soviet government takes the view that the activities of all Communist parties abroad are outside
their competence and purely internal questions of the countries concerned."

Minister, Mr. Slobodan Yovanovich, made similar
efforts. He asked the Soviet Ambassador to the Yu-
goslav government, Mr. Alexander Bogomolov, to
come to see him to discuss the guerilla situation in
Yugoslavia. On May 16, 1942, Mr. Bogomolov vis-
ited Mr. Yovanovich, who told him that the Yu-
goslav government insisted on Soviet intervention
with the Partisans in Yugoslavia to persuade them
to join forces with Mihailovich in the common
struggle against Germany. Mr. Bogomolov inter-
preted this as a request that the Soviet government
should intervene with the Comintern and immedi-
ately answered: "My Government accepts no re-
sponsibility for the Comintern's activities and in any
case the relations between Mihailovich and the Par-
tisans are a purely domestic problem in which the
Soviet government does not wish to be mixed."

On this occasion Mr. Bogomolov reminded the
Prime Minister that at a recent Pan-Slav Congress
in Moscow Stalin had urged all Slavs to fight the
Germans and had thanked all Partisans without ex-
ception. Mr. Bogomolov made the cryptic remark
that "the Soviet government considered everyone a
Partisan who was fighting the Germans and conse-
quently so considered General Mihailovich."

The plan of the Foreign Minister was
that the King should make a state visit
to Moscow the following September.

He himself would accompany the sov-
ereign and would sign the treaty

From the attitude of the Soviet government it
was clear that its primary interest was in seeing the
Partisans in Yugoslavia act as an independent force,
not controlled by any non-Communist leader or any
national discipline, but directed exclusively by the
Communists. The Soviets had not yet come out in
open support of the Partisans, but they refused to
cooperate in any way to restore the unity of the re-
sistance forces. This attitude was also an indication
that the Partisans' activities were eventually to be
harmonized with Soviet interests rather than with
the national interests of Yugoslavia, and that the
Partisans were considered in Moscow to be a very
important part of the Communists' international
forces. By taking care that no non-Communist in-
fluence should interfere with the Partisans, the So-
viets hoped to reserve for themselves the full
advantages of the Partisan movement. Yugoslavia
was undoubtedly one of the key points for the post-
war policy which they had in mind, and therefore
they wished to prepare the ground for their exclu-
sive influence.

Relations between the Soviet government and
the Yugoslav government-in-exile, while remain-
ing outwardly friendly, were strained not only by

the negotiations for Soviet intervention with the
Partisans, but by unfortunate developments in the
negotiations for a Yugoslav-Soviet treaty of friend-
ship and mutual assistance. In March 1942 the Yu-
goslav government approached the Soviet
government with a view to ratifying the treaty of
friendship between the Soviet Union and Yu-
goslavia which had been signed on April 5, 1941.
This treaty had never been ratified because of the
German attack on Yugoslavia, which followed the
signature by a few hours. In answer to the Yugoslav
request, the Soviet government expressed the view
that a mere ratification of the treaty would be of no
value, as events had made it obsolete. Instead, the
Soviet government suggested discussions for a new
treaty which would be more pertinent to the current
political situation, perhaps a treaty of mutual assis-
tance. The discussions progressed satisfactorily, and
an agreement had practically been reached when the
British government, informed by Dr. Ninchich of
the progress of negotiations, expressed the opinion
that it was inadvisable for the government-in-exile
to make treaties of such importance as a treaty of
mutual assistance during the war and that the sig-
nature should consequently be postponed.

The Foreign Minister told me that Mr. Molotov,
during his visit to London, in May 1942, had been
informed of the decision of the Yugoslav govern-
ment, in accordance with the opinion expressed by
the British government, to postpone the signing of
the new treaty. Dr. Ninchich insisted that this post-
ponement had been only temporary and that the
government was hopeful of signing the treaty in the
near future. The plan of the Foreign Minister was
that the King should make a state visit to Moscow
the following September. He himself would ac-
company the sovereign and would sign the treaty.

I expressed serious doubts to the Foreign Minis-
ter about Soviet willingness to receive the King's
visit under such circumstances. But Dr. Ninchich
was confident that the Soviet government would un-
derstand the Yugoslav position and would not man-
ifest any ill will on account of a decision which, he
admitted, must have created a certain amount of re-
sentment among the Soviets.

Actually, the King's proposed visit to Moscow
never took place, and no treaty was ever signed be-
tween the government-in-exile and the Soviet gov-
ernment. On the contrary, their relations
deteriorated, becoming markedly strained when the
rift between the Partisans and Mihailovich became
of international importance.

During World War II, Fotich was
ambassador of the Kingdom

of Yugoslavia to America
To be continued

Soviet Ambassador to the Yugoslav government, Mr. Alexander Bogomolov, and King Peter II


