ДРУГИ ПОКУШАЈ НАПАДА НА У Ж И Ц Е
— БОРБА НА К А Р А Н У
Највећа група заробљених партизана, који су преко Равне
горе отерани и предати Немцима у Ваљеву, пала је четницима у
руке у току борбе у Карану осмог новембра 1941. године.
Док су друге четничке групације покушавале да од партизана отму Чачак, Горњи Милановац и Љубовију, четнички одред
капетана Драгослава Рачића напустио је положај код Ваљева, продирао преко црногорског среза према Ужицу и наваљивао да што
пре заузме центар Ужичке републике.
Рачићеви четници, који су пре тога заједно с партизанима
држали положаје код Ваљева и Крупња, најпре су упали у Косјерић, а већ 5. новембра четничка колона од око 1.500 мобилисаних
појавила се на Црнокоси. Њихова појава на овом положају охрабрила је четнике у Рибашевини, Карану и осталим местима Лужничке долине, који су, неколико дана пре тога, у првом нападу четника на Ужице били потучени. Да би се спречило даље продирање
Рачићевих четника, из Ужица су упућене три чете према Црнокоси. Били су ту Ужичани, Чачани, Драгачевци, Таковци, касније су
стигли и Златарци и припадници још неких других партизанских
јединица. Ове чете распоредиле су се око школе и цркве у селу
Карану. Четници су одатле били удаљени свега два-три километра.
Изгледало је да немају намеру да крећу у напад.
Четнички капетан Драгослав Рачић уочи борбе упутио је у
Каран двојицу својих људи. Они су дошли, разговарали са комесаром Прве ужичке чете Владаном Росићем, који је тада командовао свим партизанским јединицама на овом сектору. Рачићеви четници су уверавали комесара Росића да немају намеру да нападају
партизане, већ да су кренули према Вишеграду, у борбу против
усташа. У ствари, ова два четника били су прикривена извидница.
Кад су осмотрили партизанске положаје, вратили су се у свој штаб.
У Ужицу се у то време проолављала 24-годишњица велике
октобарске револуције. Четници су то очевидно знали и веровали
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су да су све партизанске јединице заузете том прославом па ће
тако лако упасти у град и заузети га. Рачунали су са изненађењем.
Напад четника на Каран извршен је са две колоне. Једна колона нападала је од Трнаве, а друга је сишла у долину Лужнице
источно од Карана и избила до школе. У најтежем положају нашла
се група бораца која је била у каранској кафани, где се налазио
и Владан Росић, командант овог сектора.
Ноћ између седмог и осмог новембра у Карану је изгледала
мирна. Негде иза поноћи једна патрола Ужичког партизанског одреда приметила је повеће групе четника. Биле су се привукле до

Стара школска зграда у Карану, у којој су били смештени партизани
пред четнички напад

чесме Стублића, овега око километар далеко од школе у Карану.
Четници су покушали да ову патролу заробе. Од тог тренутка и
партизавска патрола и четници јуре према центру села. Они из
патроле хтели су да обавесте своју команду о приближавању четника, а четници су успели да готово непримећени упадну у центар
села. Убрзо су и са других страна стигле колоне четника. Већина
партизанских бораца затекла се тада на спавању у каранској школи. Четници су их окружили са свих страна. Неки партизани су
покушали да пруже отпор, неки су, сањиви и уморни, истрчали из
околних кућа и уопели да се извуку из окружења, али је већина
убрзо била приморана да положи оружје.
Ускоро је у Каран стигао и четнички командант, капетан
Рачић.
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Видоја Чолић

Предраг Пенезић

Недељко Пауновић

Миломир Дуњић

Миливоје Лазаревић

Миодраг Андрић

Јосип Клемент

Будимир Вунотић

Слободан Радовановић
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Заробљено је око 80 партизана, сарадника и родољуба.
Заробљени партизани су повезани ланцима и конопцима и
потерани у Косјерић. Борба партизана са четницима око ове варошице још је трајала. Четници су журили да заробљене из Карана
што пре извуку одатле. Везане и под веома јаком стражом потерали су их према Равној гори 1 .
Четници су веровали да су главнину партизанских снага у
Карану уништили заробљавањем, па су одмах наставили у правцу
Ужица. На Метаљци, изнад Карана, четници су приморани да застану. На тај положај пристигле су из Ужица партизанске јединице које су дошле да учествују на паради поводом прославе октобарске револуције. Тако се на Метаљци, превоју између Карана и
Дубоког, нашла Прва, Друга и Четврта ужичка чета, Железничка,
Словеначка, делови Златиборске и делови Црногорске чете, а из
Ужица су затим, у прави чае, као помоћ стигли Златарска чета,
делови Радничког батаљона и Коњички вод Ужичког партизанског
одрзда. На овај положај хитно је упућена и једна Чачанска чета.
Посебан задатак добила је Ибарска чета Копаоничког партизанског одреда, која се такође затекла у Ужицу. Она је упућена у
правцу Јелове горе, како би спречила упад четника у Ужице са те
стране.
Четници су осетили јаку концентрацију партизанских снага
на Метаљци па су свим силама јуришали да целу ову групу партизанских јединица окруже на том положају.
Пред вече осмог новембра у Каран је продро партизански
камион са два тешка митраљеза. Кад су мислили да ће им окружење на Метаљци донети победу, четници су осетили притисак из
позадине. Партизански митраљези косили су око пута између
Пјевчеве механе и Карана. Изненађени, четници су почели да беже. Нису се више заустављали ни на Црнокоси, одакле су кренули
у напад. Брзо су напустили и Коејерић. Бежали су према Ражани,
а одатле према Равној гори. Деветог новембра Косјерић је био поново у партизанским рукама 2 .
На догађаје око Карана тих дана веома брзо је реаговала
ужичка „Борба", у чијем једном броју, међу „последњим вестима",
излази обавештење под насловом: „У жестоком противнападу сломљен је други напад Равногораца на Ужице". Текст је кратак, али
језгровит:
„Положај, 9. новембра.
Братоубице с Равне горе покушале су нови напад
на Ужице у току ноћи између 7. и 8. новембра.
1. Н и к о л а Љ у б и ч и ћ :
2. Исто, стр. 266.

90

Ужички одред, Војноиздавачки завод, Београд 1979, стр. 256—259.

Младен Чолић

Михаило

Милосављевић

Младен Љубичић

Павле Милосављевић
— Челиковић

Карло Јефтовић

Вратислав Јаворшен

Петар Миловановић

Славко Вранић

Момир Ј. Марковић
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Михаило Јеремић

Милош Костић

Првослав Груловић

Напад је отпочео са севера, али је имао врло мало
успеха. Партизанске снаге су одговориле жестоким противнападом.
Предвече је непријатељ већ био разбијен и отпочео је у расулу да се повлачи према северу. Наше снаге
ушле су у Каран.
Наш противнапад наставља се свом жестином. Гонимо разбијеног противника на широком фронту" 3 .
У борби против четника у Карану учествовали су и борци
Другог шумадијског партизанског одреда. О томе је оставио трагове један од бораца:
3. Историјски архив КПЈ, том I, књ. 1, Београд 1949, стр. 225.
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