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Предговор другом издању

П

рво издање ове књиге, штампано 1996. године, наишло је на велико интересовање читалаца, на позитивне оцене историчара и
стручне критике и брзо распродате. Више година аутор је вршио
допунска истраживања, радио на прикупљању грађе и проширивању
првог издања. Обрадом нових поглавља и допуном неких од обрађених
тема знатно је увећан укупни обим и квалитет овог дела. Свако допуњено поглавље, као и дораде обрађиваних тема у првом издању. поткрепљено је новим изворима и документима. Ту чињеницу посебно
обогаћује зналачки коришћена богата и веома обимна грађа којом се
аутор служио. Стога ово ново издање представља научно дело писано
лаким стилом и разумљивим језиком. Чита се као лепа литература.
У првом реду разрађена су и документима ауторова закључења,
потврђена посредно и непосредно колаборација четника са италијанским и немачким окупаторима, посебно у бици на Неретви и Дрини
почетком 1943. године, а потом и колаборација у Србији и другим деловима Југославије од 1943. до 1945. године; у време продора 2. пролетерске и 5. крајишке дивизије у Србију у пролеће 1944, у Топличко-јабланичкој операцији, у борбама на Ибру, Копаонику итд. Све оцене о
тим борбама поткрепљене су четничким и окупаторским документима, као и извештајима немачких „официра за везу" у штабовима четничких команданата (мајора Војислава Лукачевића, мајора Драгослава Рачића, капетана Жике Марковића и сл.). Непобитно документа
дају потпуну истину о догађајима који су обрађени.
Низом нових докумената четничке провенцијенције. успешно су
приказани четници као војска, која је огрезла не само у злочинима него и у корупцији која задаје страх народу. Четници, кад у документима говоре о себи као војсци, показују сву прљавштину и беду у својим
редовима, што указује на морално и војничко посрнуће и расуло те
тзв. војске у отаџбини.
Поред бројних четничких злочина, које је аутор обрадио у првом издању, о геноциду над муслиманским живљем у околини Фоче,
Чајнича и Бијелог Поља, у новом издању аутор је још детаљније и
уверљивије приказао и документовао четничке злочине, посебно у
Шумадији (село Друговац код Смедерева, села око Београда, у Јаго-
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дини, Параћину и Ћуприји, око Горњег Милановца и Чачка). Оригинална документа и чињенице указују да су четници у суштини били терористичка војска.
Анализом и приказом тзв. Михаиловићевог плана о решавању
српског националног питања, које су уз њега формулисали и разрадили Стеван Мољевић и Драгиша Васић, аутор документовано доказује
да је то био план раван геноциду у односу на друге народе и националне заједнице.
Аутор је успешно и документовано обрадио улогу др Слободана Јовановића (у ратно време потпредседника, односно председника
емигрантске Владе Краљевине Југославије), једног од Михаиловићевих идеолога. Аутор је такође документовано доказао бројне његове
подвале савезничким командантима - генералима Де Голу и Двајту
Ајзенхауеру - да одликују Михаиловића „као осведоченог борца против окупатора". Његовом заслугом, односно подвалом, Михаиловић је
одликован високим француским одликовањем - Легијом части и похваљен од Ајзенхауера, а његови команданти: Баћовић, Лукачевић,
Остојић и др. такође високим савезничким одликовањима. Све се то
догодило у време битке на Неретви, кад се Михаиловићеви четници
налазе у истом строју са окупаторима - Италијанима, а делом и са
Немцима и „на истом казану"! Та историјска подвала савезницима у
Другом светском рату, којој нема премца, представља нонсенс своје
врсте и у овој књизи пластично је приказана.
Уверљиво су негирани покушаји четничких следбеника, па и неких историчара, да у разним публикацијама скорашњих датума рехабилитују четнике и њиховог вођу Михаиловића. Те бројне публикације, које се у последњих десетак година често објављују, највећим делом представљају историјски фалсификат, са јасним политичким конотацијама.
У посебном поглављу аутор суптилном анализом поткрепљеном обиљем докумената, пише о Михаиловићу као политичару и војном команданту. Он је коришћењем докумената који сами казују у
овом делу доказао да се Михаиловић, иако високо војно образован и
са дипломатским искуством, у рату показао као танак политичар, који није дорастао времену догађаја, а као војник са великим претензијама - без иједне важније победе над својим противником! Као војник
није имао прави компас. Сарађивао је са бројним савезницима, често
се са њима и препирао, верујући да ће их надмудрити, али није успевао.
Сарадња са окупатором и одбијање позива за борбу против окупатора су га најпотпуније компромитовали. Имао је слабе процене, вукао
погрешне војничке и политичке потезе и редовно трпео поразе.
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Таква политика га је неминовно довела до пропасти. Одрекли су
га се и савезници и Краљевска влада па и сам Краљ Петар II - с е п т е м бра 1944.
Ауторова оцена о Михаиловићу, о његовим способностима и
неспособностима, његовом укупном ратном понашању тако је документована и упечатљива да се чита као посебан есеј.

Ово уело осведоченоЈ Публкцксте ч исторкчара Јована Радовановића, Писано са Пуном одТоворношћу, По оСпшу и По садржинч ваљано уређено, сврставам међу најдокументованије, најобјективније
и најусПешније књше о четништву и њиховом вођи ДраЈољубу Дражи Михаиловићу.
П р о ф . др Гојко Мнљанић
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ИЗВОДИ ИЗ Р Е Ц Е Н З И Ј А
... Друго издање књиге ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ У ОГЛЕДАЛУ ИСГОРИЈСКИХ ДОКУМЕНТАТА обогаћено је новим деловима садржаја, базираним
на новим документима и публикацијама, што је аутор зналачки уградио у текст
првог издања. Са текстом првог издања и додатим новим поглављима, рукопис
представља целовито научно дело о историји чеШничкоТ покреШа чија је персо-

нификација Михаиловић. Нове целине текста, које квалитетно допуњавају прво
издање, односе се и на четничко планирање и спровођење програма за решење
српског националног питања; опсег колаборације четника са окупаторима у бици на Неретви; сарадњу са окупаторима у Србији; четнички терор; „ђенералови
дани и ноћи". Ту је и Михаиловићева обмана савезника везана за њихов захтев да
онеспособи два моста: на Ибру и Јужној Морави. као и део у коме се разматра питање како је Михаиловић ишао на изазивање „грађанског" рата чему је подредио
све војне активности укључујући и сарадњу са окупаторима. Део текста је посвећен публикацијама у којима се прекрајају историјске чињенице, у сврху рехабилитације четника и Михаиловића, а део на Михаиловића као политичара и војника без јасне војно-политичке визије.
Гледано у целини, велика вредност овога рада, који се темељи на изворним документима четничке. британске, америчке и окупаторске провенијенције,
као и релевантним публикацијама домаћих и страних аутора, је у томе да докуме-

Ша Јоворе, и у основи деманШују измишљоШине и лажи о Шобожњој аншиокупаШорској борби чеШника, Ше је прави ШренуШак да се оно појави као публикација
досШупна ширем круЈу корисника.

" Др Бранко Латас,
научни саветник
... Аутор Јован Радовановић годинама је изучавао четнички покрет и његовог вођу Дражу Михаиловића и објавио већи број радова на ову тему. Садашње, друго издање дела „Драгољуб Дража Михаиловић у огледалу историјских
докумената". обогаћено додатним темама и новим изворним документима, појављује се у време ломова или великих промена, када смо сведоци деструкције и заборава истине, када се желе рехабилитовати верни сарадници окупатора и прекројити историја лажима и неистинама. Ово дело Јована Радовановића чини још
комплетнију и уверљивију слику четничког покрета и представља једну од најуспешнијих и најквалитетнијих његових објављених књига. Убрајам Ја у ред врло

значајних прилоЈа и ауШентичних доказа у изучавању настајања, улоЈе, сарадње
са фашисШичким окупаШорима} извршених злочина и пропасШи чеШничкоЈ покрета} посебно њеЈовоЈ орЈанизаШора и разарача, Драже Михаиловића.

Писано језиком науке, истине, стрпљења и толеранције, богато садржајем
и новим темама, дело побуђује шире интересовање јавности. Читаоци, не само
историчари, кад узму књигу у руке, читаће је до краја, као узбудљиво и пријемчиво штиво. Због свега тога са посебним задовољством преноручујем је читаоцима.
Л ' А
^ ^ Д т
Пуковник Петар ВИШЊШГ.
војни историчар и публиц^ста

УВОДНИ ДЕО
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Увод

В

ећ неколико година се у разним крајевима Србије, односно Југославије, подижу спомен-обележја лицима која су у Другом светском рату била колаборанти окупатора, а негде и улице и насеља
добијају њихова имена. Међу њима су и генерал бивше В о ј с к е Краљевине Југославије и председник квислиншке Владе Србије под немачком окупацијом Милан Недић и пуковник исте војске Драгољуб Михаиловић, познатији као Дража, за време рата генерал и командант
Југословенске војске у отаџбини, односно четника. Обојицу је историјска наука, и наша и савезничка, оценила: Михаиловића - као колаборанта и ратног злотвора, Недића - као квислинга окупатора, па их,
као издајнике народа, и осудила. Али поједини политичари у нас, припадници неких странака и мали, скоро занемарљив број историчараројалиста, у шовинистичкој еуфорији, траже рехабилитацију тих људи, посебно Михаиловића. Чак је једна посланичка група у Скупштини Србије затражила да се то питање стави на дневни ред заседања.
Једноставно речено, тражи се опроштај за издају, за потпуну колаборацију са окупаторима и за извршене покоље хиљада невиних у ратним годинама, Да ли је то тражење историјски оправдано? Зашто се
то уопште покреће? Да ли Французи траже „опроштај" за маршала
Петена? Да ли Норвежани покрећу рехабилитацију Квислинга? Не,
сасвим сигурно.
У о в о м раду биће речи о Драгољубу Дражи Михаиловићу, вођи
четничког покрета и начелнику Штаба Врховне команде, у ствари - о
команданту Југословенске војске у отацбини, старешини „црних тројки", односно његових терориста, односно о четништву у целини. Говорићу снагом докумената и језиком чињеница. Наводићу или коментарисати документе четничке, савезничке, окупаторске и друге провенцијенције, стављајући на увид само факта. Дакле, писаћу како је
било.
Да видимо, најпре ко је био Драгољуб Михаиловић, шта је и како радио, како је и против кога ратовао, с ким је био у савезу или дослуху, од кога је помоћ примао, кога је варао? Шта је све радио, у шта
и у кога се заклињао? И, напослетку, докле је стигао. Шта није урадио,
а требало је да учини. Све у времену ратном, од 1941. до 1945. године.
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Драгољуб Михаиловић, рођен 1893. године у Ивањици, војно
школовање започео је пред балканске ратове и као кадет учествовао
у Првом балканском рату. У том рату је добио и први официрски чин,
а потом је учествовао и у Првом светском рату. После рата завршио
је више војне школе, па се налазио на разним дужностима у Генералштабу и у Краљевој гарди. У Француској је похађао курс француског
језика, а потом био војни аташе у Бугарској, па у Чехословачкој.
Имао је у тој војно-дипломатској служби, и уопште у војној каријери,
успеха, али и падова.
У балканским ратовима учествовао је као војни питомац поднаредник и произведен је у чин потпоручника, затим у Првом светском рату и у пробоју Солунског фронта. Рањен је код Лерина. Из рата је изишао у чину поручника. Одликован је са две златне медаље за
храброст, једном сребрном, за храброст, орденом белог орла са мачевима IV и V реда и енглеским Војним крстом „по избору једини у дивизији". У мирнодопским условима између два рата, поред напредовања у чиновима, кажњаван је и осуђиван, премештан „по казни". Двапут (1939. и 1940) кажњен је са по 30 дана затвора. 1
Још у то време формирао је о себи високо мишљење као о способном човеку који може друге лако да надмудри, па и да сваког опонента „жедног преко воде преведе". То илуструје и један његов обавештајни „подухват" из времена када је био војни изасланик у Чехословачкој. Тада је Чехословачка армија добила позив да пошаље делегацију у Совјетски Савез, на маневре које је изводила Црвена армија.
Дража је имао добре сараднике у војном врху Чехословачке, па је и он
инкогнито увршћен у ту војну делегацију са личним подацима чехословачког официра. Маневри су били и прошли. На крају, када су свима
дељени сувенири, овај „чехословачки официр" је добио табакеру. Кад
ју је отворио угледао је цедуљицу на којој је писало: „Пуковнику Краљевске југословенске војске господину Драгољубу Михаиловићу"!
Дража Михаиловић је, вероватно „прогутао кнедлу" и тек тада
схватио да су га Руси „прочитали".
Током рата 1941-1945. Михаиловић није био дорастао крупним
догађајима и фактички се изгубио. Није имао ни снаге ни способности
да усмерава и води један покрет. Временом се он и његови четници постепено претварају у колаборационисте. Спроводе терор, компромитују се у народу и код савезника. Англо-Американаца. Михаиловић је
своје четнике током рата одвео на трагичне стрампутице сарадње са
окупаторима, братоубилаштва, издаје и терора, са којих није било повратка. Као такви, и Михаиловић и његов четнички покрет неминовно су морали пропасти. Ратни вихор их је једноставно одувао. Коман-
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дант четника је, по оној песми „много хтео, много започео...", али томе није био дорастао, па је, на крају, доживео агонију.
Бројне присталице Драже Михаиловића обични људи, као и
млађи официри у великом броју у почетку устанка су желели да се боре против окупатора, за ослобођење земље. Пришли су четничком покрету из родољубља. Али су лоше вођени од Краљевске југословенске
владе у емиграцији и од Михаиловића, и све време рата погрешно
усмеравани не у праву борбу против окупатора, већ у братоубилачки
рат - морали пропасти и командант и његови четници. Још у почетку,
са Равне горе, због четничког оклевања и неборбености, бројни официри, нарочито млади, напустили су Михаиловића и прикључили се
партизанским одредима и Ратко Мартиновић, Радивоје Јовановић Брадоња, поп Влада Зечевић, Предраг Марковић, Ј а к а Авшић и др.
У научној јавности, па и у ширим масама читалаца посебно млађих генерација, мало је познато да се велики број активних официра и
подофицира бивше Краљевске Југословенске војске, у јулским устанцима 1941. и касније, определио за партизанске народноослободилачке одреде, одн. Народоослободилачку војску. Према истраживањима
публицисте Ивана Матовића, у јулским устанцима учествовало је око
400 старешина југословенске војске са чиновима од поднаредника до
пуковника. Међу њима су и: пуковник Саво Оровић, мајори Бранко
Пољанац, Михаило Апостолски, капетан I класе Велимир Терзић, капетани Перо Ћетковић, Раде Хамовић, Руди Петовар, Јован Вукотић,
Драгослав Петровић Горски, Франц Пирц, Периша Грујић, Владимир
Кнежевић Волођа, Средоје Маркићевић, Павле Илић В е љ к о , поручници Б о ж о Лазаревић, Слободан Секулић, Момчило Смиљанић, потпоручници Љубиша Урошевић, Рајко Танасковић, Милорад Јанковић,
водник Здравко Јовановић и многи други. Број старешина бивше Југословенске војске у Народноослободилачкој војсци Југославије, уочи капитулације Италије (9. септембра 1943. године), износио је преко
700. Из њихових редова, углавном првобораца НОР-а, њих 96, за осведочено јунаштво и заслуге за ратне победе, проглашено је за народне
хероје, а 38 током рата добило чинове генерала, док су у деценијама
мира, из те категорије старешина, њих 157 добили чинове генерала
ЈНА.2
У војсци Краљевине Југославије Михаиловић је био командант
пука, начелник секција за фортификацију у Министарству војске,
морнарице и ваздухопловства, заменик начелника штаба армије.
Априлски рат 1941. затекао га је на дужности заменика начелника
Штаба 2. армије. Из Добоја, где се затекао кад је потписана капитулација Југословенске краљевске војске, са групом официра, подофици-
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ра, војника и жандарма, да би избегао заробљавање, упутио се према
Србији. Отад па до 11. маја са својом групом путовао је преко Х а н Пијеска, где му се придружила још једна група официра и војника, Олова, Сјеверског и Старог Брода до планине Таре у Србији. Одатле је путовао поред Заовина и манастира Раче до села Николића између
Ужица и Бајине Баште, где се група поделила на два дела. Са Михаиловићем је остало 7 официра и 13 подофицира и војника (по другим
верзијама у групи их је укупно било 26, односно 32). Преко Јелове горе, Косјерића, Тометиног П о љ а и Гојне горе група је стигла на пошумљену зараван између планина Маљена и Сувобора - на Равну гору 3 .
Тамо је Михаиловић формирао свој штаб, а затим са председницима
суседних сеоских општина водио разговоре о снабдевању.
Одлука Михаиловића, као и хиљаде официра и подофицира
краљевске војске, да избегне заробљеништво и не прихвати кагаггулацију готово је једина светла тачка у његовом четниковању. Све друго
што је чинио, готово без изузетка, водило је његов покрет у дволично
понашање - час савезништво час непријатељства са разним оружаним
формацијама, у колаборацију са окупатором до понора и у националну издају. На Равној гори он се лагодно осећао, мада та територија није била далеко од немачких гарнизона у Ваљеву, Чачку, Ужицу, Горњем Милановцу. За Михаиловића и његове људе Немци су врло брзо
сазнали. Али стари и искусни обавештајац умео је „да се обезбеди" и
од окупатора. Похватао је везе са директним сарадницима Немаца
Миланом Аћимовићем и другим, касније и са Миланом Недићем, предедником тзв. „Владе спаса". Контактирао је и са Немцима - Ј о з е ф
Матл, официр Абвера, професор славистике у Грацу, два пута је у лето 1941. долазио на Равну гору 4 . Разаслао је своје официре у разне
крајеве Србије и Црне Горе, па у Херцеговину, Босну, Далмацију,
Словенију. Са својим сарадницима, као и са појединим личностима из
неких политичких странака (Милош Секулић, Драгиша Васић, Живко Топаловић, Стеван Мољевић, Младен Жујовић) формирао је Централни национални комитет. У програму свога покрета Михаиловић
се определио за тзв. тактику чекања, односно тактику атантизма - док
„дође време" за борбу! То је део „стратегије ишчекивања". Његов
програм посебно је истицао борбу до истребљења против Муслимана
и Х р в а т а и потпуно етничко чишћење појединих територија, с тим
што је „примарни задатак" била и остала борба против комуниста и
Н О П - а у целини.
У свом „Политичком програму" од 28. септембра 1941. године
Михаиловић је предвиђао:
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„...Б. омеђиши де факшо сриске земље и учиниши да у њима
остане само српски живаљ,
В. посебно имаШи у виду брзо и радикално чишћење Традова и
њихово поиуњавање сриским елеменШом,
Г. израдиШи план чишћења или померања сеоскоТ сШановнишШва са циљем хомоТеносШи сриске државне заједнице,
Д. у српској јединици, као нарочиШо Шежак проблем, узеШи пиШање муслимана и по моТућносШи решиШи Та у овој фази...
После непуна три месеца овај програм стварања „чистих српских земаља" без „свих народних мањина и ненационалних елеменат а " Михаиловић и његови најближи сарадници разрадили су до танчина на темељу потпуног етничког чишћења. 6
О борби против окупатора у том Програму - ништа!

Измишљен „први герилац Европе"
Иначе, цело пролеће и половину лета 1941, када је у Србији, односно на територији Југославије почео оружани устанак под вођством
Комунистичке партије Михаиловић и његови четници су веома лагодно проживели. То је била родна година а села у Шумадији богата, па
су се његови четници шепурили, залазили у сеоске куће и тражили гозбе. Отуда су четници, још из тих првих дана, у народу названи „гибаничари". О томе сведочи и поручник Ратко Мартиновић, тада четник
код Михаиловића, касније партизан, односно генерал Ј Н А , у свом делу „Од Равне горе до Врховног штаба". Михаиловићеви људи, посебно у иностранству из редова емигрантске Владе, бивших амбасада у
САД, Канади и др. - после Другог светског рата, су га прогласили „првим герилцем Европе", што он никад није био. Све до почетка устанка који је повела Комунистичка партија, његови четници нису ништа,
ама баш ништа, учинили што би имало и призвук гериле. Нису извели
ниједну акцију, чак ни без употребе оружја, која би имала било коју
одлику гериле.
Ни у домаћим ни у немачким документима нема доказа да су
четници Михаиловића током лета 1941. године, изводили било какве,
па ни герилске акције, а народноослободилачка борба у јулу се већ била снажно распламсала и у Србији, у Црној Гори, у Босни и Херцеговини. Т е к почетком августа се у појединим немачким извештајима,
који су из Србије упућивани у Берлин, говори о опасности да оружани
устанак под руководством Комунистичке партије захвати и неке наци-
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оналистичке организације. Представник Министарства спољних послова Трећег Рајха у Србији, Феликс Бенцлер. на тражење својих
претпостављених захтевао је да генерал Данкелман (тада немачки командант Србије) упути податке о том питању. И већ 14. августа генерал Данкелман извештава:
„Приписивање српским националисШичким круЈовима саботажних и ШерорисШичких акција, шШо се до сада моЈло уШврдиШи, извршених према јединсШвеном плану, а које се насШављају
и које су Шакође усмерене проШив ВермахШша, не може се доказати"1
Један други извештај, од 27. августа, који је упутио Бенцлер, нешто је друкчији. У њему се наводи да се „Михаиловић забринуо због
тога што су неки четнички одреди учествовали у борбама против Немаца. 8
Петнаестак дана касније, 12. септембра, Бенцлер пише да четници са партизанима учествују у борби, „мада досад са њима није било никакве борбе..."
Ни најмање акције, дакле, Михаиловић није изводио против
окупатора. Ништа нема од „првог герилца" Европе. Била је то обична фарса која се појавила знатно касније, после 2. светског рата, кад је
Михаиловић тотално пропао, односно сишао са сцене, а његови обожаваоци теже да га рехабилитују.
Податке из наведених немачких докумената сасвим допуњава и
Михаиловић. У једном документу од августа 1941., у ствари првом писменом наређењу о формирању четничких јединица - на крају се и>
ричито каже:
„ Сукоби са Немцима да се избеЈавају!...
Михаиловић, дакле, својим одредима наређује пасивност. Избегавање сукоба са окупатором. Кад документа тако говоре, где је онда
„први герилац Европе"? Нема га једноставно. Спава док партизански
одреди воде борбе широм земље против окупатора и његових помагача жандарма, полиције итд.
Фалсификатори историје народноослободилачког рата у дневној
политици страначког надметања и у шовинистичкој еуфорији протурају ту измишљотину о „првом герилцу". Међутим. историјске чињенице
су тврдоглаве. Оне сасвим друкчије говоре. Прва „герилска јединица" у
окупираној Европи. колико се досад зна. формирана је у Пољској 27.
септембра 1939. године, позната под именом „Служба победи Пољске".
После Пољске. покрет отпора настаје у Француској. где су у зиму 1940.
на Ј94Ј. формнране борбене јединице ..Слобода". ..Отпор" и друге.
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Очевидно, Михаиловић није био „први герилац" ни у Југославији ни у Европи. Али, његове апологете држе се максиме, коју је давно
изрекао Ђордано Бруно: „Ако није истина, оно је лепо измишљено".
Звучни назив, приписан Михаиловићу као „првом герилцу Европе" једноставно су измислили људи монархистички оријентисани и
противници Народноослободилачке борбе народа Југославије. Основу
за таква обмањивања дао је још у првим годинама рата професор др
Слободан Јовановић, који је у време кад је био председник Југословенске краљевске Владе у емиграцији, вештом пропагандом обавештавао
савезнике да се Михаиловићеви четници боре против окупатора и то у
време њихове најшире колаборације са Недићевим и окупаторским
снагама (Немци, Италијани, Бугари, у периоду масовне легализације
четничких јединица). Ту тезу је Јовановић, после четничке пропасти, у
емиграцији још више „разрађивао", посебно у време хладног рата. Последњих година његови следбеници - националисти иду још даље. Чак
и споменике подижу колаборационистима окупатора и вођама терориста - Дражи креатору познатих „црних тројки" - кољача, Павлу Ђуришићу „носиоцу" Хитлеровог „гвозденог крста", Филипу Ајдачићу једном од најсвирепијих четничких злочинаца итд.
Међутим, историјска наука, њене чињенице су неумољиве и веома убедљиве. Оне ту тезу о „првом герилцу" тотално негирају. Отпор
немачком окупатору и фашизму знатно раније повела је Комунистичка партија, односно народнослободилачки покрет, одмах после 27.
марта 1941. године, када је народ одбацио приступање Краљевине Југославије Тројном пакту, на Саветовању КПЈна Чукарици у Београру,
Јосип Броз Тито је одредио стратегију КПЈ: да комунисти, њихови симпатизери појачају антифашистички фронт, да се одазивају на мобилизацију за одбрану Југославије и за борбу против тзв. пете колоне. У
прогласу од 15. априла те године КПЈ је поновила тај позив и тражила
да се официри, подофицири и војници Југословенске војске као и други родољуби боре против фашистичке најезде. Тога месеца организован је и Војни комитет Комунистичке партије (у почетку устанка прерастао у Главни, одн. у Врховни штаб партизанских одреда). Убрзо су
формирани и комитети у покрајинама и многим градовима, који су почели интензивно да раде на припремању народа за антифашистичку
борбу: скупљање оружја, обука у руковању оружјем, обука санитетских кадрова. Првомајски проглас КПЈ, као и други документи из тог
времена, позивао је такође у борбу против окупатора. Посебно је то
учињено одлукама познатог Мајског саветовања КПЈ. Све се то догађало пре појављивања Драгољуба Драже Михаиловића на Равној гори.
Чак у почетку устанка тај „први герилац" је буквално спавао.

УВОДНИ ДЕО

.15

Епитет „првог герилца" данас, на жалост, користе разни квазиполитичари, као и неки историчари - фалсификатори (већином млађи, мада међу њима има и старијих који су монархистички или шовинистички опредељени), у еуфорији страначких борби, посебно у Србији и Црној Гори, и БиХ. И тиме једноставно обмањују генерације
које тај покрет не познају. На срамоту тих историчара - фалсификатора, та груба неистина о „првом герилцу Европе" и Михаиловићу као
„антифашисти" улази и у школске уџбенике историје у Србији, што је
историјски фалсификат.

Сарадња и сукоб партизанских одреда
и четиика 1941. године
Године 1941. у окупираној Југославији, односно на територији
Србије настала су два покрета за борбу против окупатора и ослобођење поробљене земље. Народноослободилачки покрет организовала
је Комунистичка партија Југославије, под вођством Јосипа Броза Тита, а други, четнички, повео је пуковник БЈВ Драгољуб Дража Михаиловић.
Позив на устанак против окупатора који је упутио Политбиро
ЦК КПЈ 4. јула народима Југославије организације Комунистичке
партије и војни комитети су дочекали спремни. Крајем јуна и током јула формирани су бројни партизански одреди: Ваљевски, Чачански,
Први и Други шумадијски, Космајски, Крајински, Врањски, Посавски
и други широм Србије и Војводине, тако да су у септембру дејствовала 24 добро организована и бројна одреда. Од седмојулског пуцња у
Белој Цркви, кад су ликвидирана два жандарма који су добили оружје од окупатора да чувају окупаторски систем и воде борбу против
НОП, из дана у дан све су бројније акције: напади на железничке мостове, тунеле, на пруге, диверзије по градовима, нарочито у Београду,
разоружавање жандарма који су били у служби окупатора. Почеле су
се стварати слободне територије, од којих је била најпространија у западној Србији. Ослобођене су варошице: Ариље, Рача, Богатић, Крупањ, Лозница и др.
Други покрет, војно-четнички, како се у почетку звао, настао је
касније и развијао се спорије. Пуковник Михаиловић је са групом
официра и подофицира. из Босне доспео у Србију, у рејон Равне горе
средином маја. Током лета окупљао је официре, жандарме и друга
бивша војна лица. Распоређивао их је у разне крајеве Србије и прокламовао борбу за обнављање Краљевине Југославије под династијом
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Карађорђевића, а вербално се изјаснио за ослобођење земље, али да
за борбу „још није време".
Током лета, нарочито у јесен представници оба покрета су имали више сусрета и покушавали да одреде заједничке циљеве и методе
борбе. Одржано је више састанака и преговора на нижим нивоима, по
срезовима и градовима: у Губеревцима код Чачка, 21. јула, августа у
Годовику код Пожеге, 14. августа на Церу - у Мачви, 19. августа код
Краљева и у другим крајевима.
Више састанака и разговора о могућностима заједничке борбе
против окупатора одржано је и на вишем нивоу. Међу њима су и преговори у Београду 8. септембра (Благоје Нешковић, Ђуро Стругар и
Војин Николић - партизански представници и представници четника:
пуковник Бранислав Пантић и мајор Велимир Пилетић), затим, два
сусрета на највишем нивоу: први 19. септембра у Струганику (Тито и
Дража) и други, у Брајићима, 27. октобра (Тито, Сретен Жујовић и
Митар Бакић, а од четника: Дража, потпуковник Драгослав Павловић
и Драгиша Васић). Пре тога, средином октобра са Дражом, Васићем
и Павловићем састали су се Александар Ранковић и Милош Минић на
Равној гори.
На састанцима на нижим нивоима било је успешнијих споразумевања и договарања, док су се на вишим нивоима постизали незнатни договори. Дража се упорно држао своје девизе да још није време за
устанак и борбу. Тражио је оружје и муницију из фабрике оружја у
Ужицу и део пара из Ужичке банке (што је добрим делом и добио) од
Врховног штаба.
Према немачким извештајима до 14. августа 1941. четници нису
извршили ни једну оружану акцију, док су партизански одреди широм
Србије и Југославије водили значајне борбе. Ипак, током друге половине августа, у септембру и октобру дошло је до мањих заједничких договора, па и већих заједничких акција, посебно у ослобођењу Крупња,
Чачка, Горњег Милановца, и других места у загтадној Србији. Најуспешнија сарадња остварена је између Ваљевског партизанског одреда и
четничког одреда Владе Зечевића и поручника Мартиновића и Краљевачког НОП одреда и Ибарског четничког одреда Вула Вукашиновића.
У ослобођеним градовима: Чачку, Горњем Милановцу, Ариљу,
ЈБигу, Крупњу, Мионици. формиране су партизанске и четничке команде места, бирани и мешовити народноослободилачки одбори (Чачак). У ослобођеним градовима: Чачак, Пожега, Ужице, Горњи Милановац и други, јавно, на трговима, једни поред других вршили су
уписивање у партизане или четнике (у Чачку упис у партизане вршен
је у кафани „Пролеће", а упис у четнике у кафани „Драгачево").
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Ваљевски партизански одред и четнички одред Владе Зечевића
и Ратка Мартиновића, у заједничкој тродневној борби, ослободили су
Крупањ, 3. септембра 1941. године. Дража Михаиловић, на преговорима са Немцима у селу Дивцима 11. новембра 1941. године је дословно
рекао: „Напад на Крупањ није моје дело, већ је то дело отпадничког
поручника Мартиновића...".
Штабови та два одреда направили су претходно споразум: о заједничкој борби против окупатора, добровољном ступању нових бораца у партизанске, односно четничке одреде и осуди става Драже
Михаиловића „да ј о ш није време за борбу против окупатора" и направили план за ослобођење Крупња. Према сведочењу Ратка Мартиновића, нападом је руководио Штаб Ваљевског партизанског одреда.
Пре напада на Крупањ команди немачке јединице упућен је ултиматум да преда гарнизон, са назнаком да ће свим Немцима који положе
оружје, животи бити загарантовани. Ултиматум, написан на немачком језику, потписао је поручник Ратко Мартиновић. Немачки командант Крупња тражио је од своје више команде одобрење за предају,
која је јавила да је капитулација искључена. Тада су одреди напали
Крупањ (1. септембра увече) и после жестоке борбе 3. септембра
Немци су истакли белу заставу у знакшредаје. У тој борби ослободиоци су постигли значајан успех. Непријатељ је претрпео велике губитке: 9 мртвих, 30 рањених и 175 заробљених, док су губици ослободилаца износили: 6 мртвих и 12 рањених. Ратни плен, за ондашње прилике,
био је врло велики: 2 тешка и 6 лаких минобацача, 22 пушкомитраљеза „шарац", више од 70 пушака, 12 стројница, 10 пиштоља, око 300 хиљада пушчаних метака, затим 18 моторних возила, две радио станице,
једна комплетна хируршка болница, два магацина пуна хране. 1 0
На дан напада на Крупањ четничка јединица којом је командовао потпуковник Веселин Мисита, без одобрења Драже Михаиловића, ослободила је Лозницу и заробила 93 Немца. Том приликом Мисита је погинуо, како бележи Мартиновић, „од српске руке". Убио га кафеџија Лазар Хајдуковић. 1 1
Тај кафеџија је осуђен и погубљен, мада га је жестоко бранио
игуман манастира Троноша, касније четнички командант и кољач, погубљен од партизана као одметник после ослобођења.
Краљевачки партизански одред успешно је сарађивао са Ибарским четничким одредом којим је командовао угледни краљевачки
фотограф и антифашиста Вуле Вукашиновић. Његов одред је у почетку био под командом Косте Пећанца, али га је Вукашиновић, учесник Топличког устанка 1917. године, енергично напустио због повезивања са Немцима. Садејство јединица Краљевачких одреда и Трнав-
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ског партизанског батаљона и Вукашиновићевих четника остварено
је при нападима на Краљево и у супротстављању надирању немачке
јединице која се из Крушевца пробијала у Краљево. Успешна сарадња
је остварена и у интендантури - прикупљању хране у околним селима
и у заједничком лечењу рањеника. Кад су четници напустили опсаду
Краљева и кренули на Чачак, Вукашиновић је спречио своје чете да у
тој издаји учествују. После повлачења партизанских јединица крајем
1941. из западне Србије, Вукашиновић је остао веран борби против
окупатора. Међутим, његове јединице су се почеле осипати, па су је
четници Машана Ђуровића разоружали, а Вукашиновића предали
Немцима, који су га стрпали у логор на Црвеном крсту у Ниигу. У логору се храбро држао и био један од организатора пробоја и том приликом је погинуо „на жици" којом је био опасан логор. 1 2
И у другим покрајинама бивше Југославије, нарочито у источној
Босни и у Црној Гори, у првим месецима устанка, односно у јесен 1942.
године, тамошње снаге народноослободилачког покрета и четника
деловале су или заједно или су садејствовале.
Најуспешнија сарадња партизана и четника како по ангажовању
снага тако и у позадинским акцијама - уређивања ослобођене територије, организовања позадине, лечења рањеника - остварена је у долини Западне Мораве. Та сарадња добила је највећи обим у опсади и нападима на немачки гарнизон у Краљеву. За опсаду Краљева формиран
је заједнички оперативни штаб, који су сачињавале најодговорније старешине чачанских и краљевачких партизанских одреда и четничких мајор Радосав Ђурић и капетан Јован Дероко (четнички представници), Моле Радосављевић, командант и Ратко Митровић комесар Чачанског партизанског одреда и Павле Јакшић, командант Краљевачког партизанског одреда (представници партизана). Колико је та сарадња била блиска и успешна сведочи исказ мајора Радосава Ђурића.
Он наводи да је, у време опсаде Краљева, спавао у истом кревету са
Молом Радосављевићем, а Ратко Митровић са Ђурићевим ађутантом,
затим да су биле заједничке болнице, амбуланте, лекари и да су и јединице често биле измешане и сви су желели заједничку борбу. 1 3
У ослобођеном Чачку заплењена је једна батерија од четири топа 75 мм „шнајдер". Батерија је подељена „на равне части", по два топа партизанима и четницима од којих су формиране батерије и ускоро упућене на положај у опсади Краљева. Неколико дана касније партизанске јединице - Таковски батаљон и 5. љубићка чета - запленили
су у борбама против Немаца и два оштећена немачка лака тенка „хочкис" - први у селу Мајдану, у Дубоком потоку, други на речици Деспотовици - који су иако оштећени одвучени у Горњи Милановац, па у
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Чачак где су у Војнотехничком заводу поправљени. Тенкови су такође подељени, један је припао партизанима, други четницима, па су и
они упућени на Краљево. 14 Под руководством Оперативног штаба
здружене партизанске и четничке јединице извршиле су два већа напада на Краљево (уз учешће артиљерије и тенкова), па иако су мањи
делови упали у град, претрпели су знатне губитке.
У више ослобођених места остварена је сарадња у раду команди и органа власти и лечења рањеника: у Чачку, Гучи. Горњем Милановцу, Крупњу, у Мачви и другим крајевима. Петог октобра команде
четничког и партизанског одреда именовале су заједнички Градски
народноослободилачки одбор Чачка од по 10 партизанских и четничких одборника. Формирана је и заједничка комисија за борбу против
пете колоне. У заједничким болницама лечени су и партизански и четнички рањеници у Чачку, Гучи, Горњем Милановцу, Горњој Горевници. У Чачку је мешовита команда руководила железничком станицом. На сахране погинулих бораца у опсади Краљева ишли су и четнички и партизански представници. 15
Међутим, иако је борбена и друга сарадња показала неке резултате, она није дуго трајала. Дража је преко својих представника одржавао тајне контакте са Недићем, чак и са Немцима и под утицајем
емигрантске Владе прекинуо сваку сарадњу са НОР. Кад је Колубарска чета Ваљевског партизанског одреда 8. септембра у Белановици,
при хапшењу мајора Марка Олујевића и потпоручника Славка Пипана, запленила план о договору Недићевих и Дражиних представника о
заједничкој борби против партизана и о новчаној помоћи четницима,
Врховни штаб је имао у рукама четнички компромитујући докуменат.
Преломни тренутак за оружани сукоб четника и партизана представља долазак групе официра из Каира у Дражину команду (мајори Захарије Остојић и Мирко Лалатовић) средином октобра 1941. Они су
донели тајну усмену поруку тадашњег потпредседника емигрантске
Владе Слободана Јовановића (мимо знања генерала Симовића, председника Владе) да се прекине сарадња са партизанима, а да се тражи
ослонац на Недића, па и код Немаца.
Општи сукоб почео је у рејону Ужица, четничким нападом на
град, 1. новембра, па су Дражине јединице напустиле и опсаду Краљева и напале на Чачак. Мајор Ђурић није хтео да изврши Дражино наређење, а овај га је привремено сменио и за четничког команданта поставио капетана Дерока издавши му наређење (писмено - на француском језику) да одмах нападне партизане у Чачку. 16 Сукоб се проширио на читаву западну Србију, на Шумадију, Босну, Црну Гору. И поред два примирја тај сукоб се претворио у потпуна непријатељства.

Јован РЛДОВЛИОВИЋ

20.

Два покрета су се коначно разишла и постала непомирљиви противници. Дража је издао наређење - да са партизанима (по њему - са комунистима) „не може бити никакве сарадње и да су они главни непријатељи". Ускоро је велики део својих јединица, после пада Ужичке републике, легализовао код Недића, а преко, њега и код окупатора. Сукоб је прерастао у непрекидни рат у којем су четници, ослањајући се
на квислинге - Недићеве и Љотићеве оружане формације, па на окупаторе (Немце, Италијане, Бугаре) и са њима споразуме склапао, изгубили поверење и помоћ савезника, који су их готово две године помагали, трпели пораз за поразом од НОП, односно Народноослободилачке војске и тотално изгубили углед у народу и поражени.
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Михаиловићев програм о нациоиалним питању

П

рви докумеити Михаиловићевих погледа на српско „национално
питање" потичу од Пројекта, односно Меморандума др Стевана
Мољевића (пре Другог светског рата адвокат у Бања Луци и
председник локалног одбора Српског културног клуба). Тај пројекат
Мољевић је израдио јуна 1941. године, пре него што се срео са Михаиовићем. Мољевић је заступао идеју о „хомогеној Србији", односно о
Великој Србији у Великој Југославији, истичући да Срби треба да буду водећа нација на Балкану.
„Србима се намеће данас прва и основна дужност: да створе и
организују хомогену Србију која има да обухвати цело етничко подручје на коме живе Срби и да јој осигурају потребне стратешке и саобраћајне линије и чворове, те привредна подручја како би јој био омогућен и обезбеђен слободан привредни, политички и културни живот
и развитак за сва времена.
Те стратешке и саобраћајне линије и чворови, потребни за сигурност, живот и опстанак Србије, иако где-где данас не би имали српску већину, имају да послуже Србији и српском народу да се не би више понављала тешка страдања која Србима наносе њихови суседи
чим им се пружи прилика.
Пресељавање и замена житељства, нарочито Хрвата са српског
и Срба са хрватског подручја, једини је пут да се изврши разграничење и створе бољи односи између њих, а тиме отклони могућност да се
понове страшни злочини који су се дешавали у прошлом рату, а нарочито у овом садашњем, на подручју на коме су Срби и Хрвати били измешани, и где су Хрвати и Муслимани по плану ишли за истребљењем
Срба..."1
Према замислима др Мољевића територија тзв. Велике Србије
обухватала би не само далеко највећи део бивше Краљевине Југославије, већ и неколико подручја суседне: Мађарске (Печуј), Бугарске
(Ћустендил и Видин), Румуније (источни Банат и Решице) и Албаније северни део са Скадром (види карту). Очигледно, били су то мегаломански захтеви према суседима. Поред територије Србије из 19121913. године (Македонију и део Санџака), обухватили су Црну Гору и
део Санцака који је прикључен Црној Гори после балканских ратова,
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целу Босну и Херцеговину, Далмацију од ушћа Неретве, до близу Шибеника, са Дубровником (посебан статус града). док би неколико општина у западној Херцеговини и Босни имале аутономију унутар Србије. Затим, већи део Лике, Кордуна и Банију, територију источно од
Пакраца на север до мађарске границе (Дарувар, Грубишно поље,
Слатина, Нова Градишка и Славонска Пожега), део Славоније са Вуковаром, Осијеком и Винковцима и Барању. Занимљиво је и то да је
Мољевић, што је усвојио и Михаиловић, предвиђао стварање и тзв. велике Словеније (Истра, Словеначко приморје, Корушка и део мађарске територије). И, по тим замислима, све је требало „решити" до краја рата, тј. заузети све те територије. 2
У августу 1941. године је основан четнички Централни национални комитет, а 28. септембра те године донесен је тзв. Политички
програм. И Мољевић и касније Дража Михаиловић геноцид над српским народом приписују муслиманима и Хрватима, а не усташама.
Потом се у Пројекту наводи:
„Срби морају имаШи хеЈемонију на Балкану, а да би имали хеЈемонију на Балкану, морају ПреШходно имаШи хеЈемонију у ЈуЈославији.3
По Мољевићу, дакле, не само Велика Србија у границама бивше Краљевине Југославије, већ „велика" и на рачун суседа: Албаније,
Бугарске, Румуније и Мађарске. Треба нагласити да Мољевић не спомиње етничко чишћење, већ пресељавање, размену становништва „са
Хрватима и муслиманима". Касније ће се видети да је Михаиловић радикализовао Мољевићев план, „разрадио" га и „допунио", правим
правцатим етничким чишћењем, односно геноцидом - чишћењем
„српске земље" од „несрпског становништва".
Септембра 1941. направљен је „Програм четничког покрета
Драже Михаиловића", (који је упућен емигрантској Влади у Лондону
по др Милошу Секулићу), састављене од поглавља: Рад за време трајања рата; Рад у прелазном периоду; Припреме за нормално стање и
питање унутрашњег уређења - социјалног и политичког. Занимљиво
је да је у тачки 1 (подтачка 2), истакнуто:
„2. НасШојаШи да се По сваку цену онемоЈуНи Јрађански раШмеђу Србима и у Шом правцу утицаШи на друЈе".
Међутим, Михаиловић се тога није држао. Чим је добио „илегално усмено" усмерење од потпредседника емигрантске Владе др Слободана Јовановића да су им „партизани највећи непријатељи", одмах је
„окренуо ћурак", па му је народноослободилачки покрет постао ..најглавнији непријатељ". Такву поруку упутио је и Павлу Ђуришићу.
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Али, већ у тачки 2 Михаиловић показује праве намере за етничко чишћење, па каже:

„2. ПрипремиШи се да би у данима слома моЈли изеригиШи ове
акције:
а. да казни све оне који су на злониначки начин служили непријаШељу и који су свесно радили на исШребљивању српскоЈ народа;
б. омеђиШи дефакШо српске земље и учиниШи да у њима осШане само српски живаљ;
в. посебно имаШи у виду брзо и радикално чишћење Традова и
њихово попуњавање свежим српским елеменШом;
I. изЈрадиШи план за чишћење или померење сеоскоЈ сШановнишШва са циљем хомоТеносШи српске државне заједнице;
д. у српској јединици као нарочиШо Шежак проблем узеШи пиШање муслимана и по моТућносШи решиШи Та у овој фази, и
ђ. унапред одредиШи које и какве јединице Шреба да спроведе
извршење проТрамских Шачака под б, ц, Т, дА

У овом „Програму" Михаиловић, нема сумње, увелико најављује етничко чишћење: да у „српским земљама остане само српски жив а љ " , затим „радикално чишћење градова", а онда „као нарочито тежак проблем узети питање муслимана и по могућности решити га у
овој фази рата". То „питање муслимана", видеће се касније, Михаиловић је „решавао" управо у фази рата - тј. правим геноцидом - истребљењем, нарочито у долини Лима (у ширем рејону Пријепоља) и у
Фочи и суседним насељима и то у време када је његовој Врховној команди , па и у неким већим штабовима имао британске војне мисије,
од којих је то крио „као змија ноге" и једно време вешто их буквално
лагао. Али, то није могло дуго трајати. То су сазнали не само Британци, већ и други међународни фактори, па и емигрантска влада, али
„поправке" није било. Михаиловић је буквално харао по несрпским
народима и муслиманској мањини.
У једној својој забелешци из тог времена Михаиловић је записао
шта намерава да учини Муслиманима:
„Питање муслиманског становништва потребно је да реши В лада. Муслиманско становништво је својим држањем довело до тога да
их наш свет више не жели и неће да има у својој средини. Потребно је
да се још сад припреми исељавање у Турску или ма где ван наше територије. На дан устанка они ће сви бити покренути са својих насеља, а
пгго нико неће моћи спречити. - У датом моменту сви Муслимани биће протерани са својих огњишта. Они који су ближе хрватским областима тамо, главно је да сви буду покренути". 5
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Четничка замисао будуће ЈуТославије, из 1941. Јодине
(Према једној четничкој брошури под насловом „Наш пут",
у архиву Војноисторијско7 института, БеоЈрад)
Сумње нема, све муслиманско становништво треба „покренути" и то са „родних огњишта"! То сасвим сигурно, значи само једно:
чистити и уништавати.
Ове документе Михаиловић је „разрадио" и допунио у „Прогласу српском народу" од 20. децембра 1941. године, а још детаљније у писму - поруци односно „инструкцији" вођству црногорских четника
(мајору Ђорђију Лашићу и капетану Павлу Ђуришићу). У тој поруци,
између осталог, овако формулише свој програм:
„1. Борба за слободу целокуиноЈ нашеЈ народа под скриптом
Њ. В. Петра II.
2. Створити велику ЈуЈославију и у њој велику Србију, етнички чисту, у Јраницама Србије (мислећи и на Македонију, Ј.Р.),
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Црне Горе, Босне и ХерцеТовине, Срема, Баната и Бачке).
3. Борба за укључивање у наш државни живот и свих још неослобођених словеначких територија под Италијом и Немцима
(Трст, Горица, Истра и Корушка) као и БуТарске и северне Албаније са Скадром.
4. Чишћење државне територије од свих ненародних мањина и
националних елемената.
5. Створити непосредне заједничке Транице између Србије и
Црне Горе, као и између Србије и Словеначке чишћењем Санџака од муслиманскоТ живља и Босне од муслиманскоТ и хрватскоТ живља.6
У „инструкцији", Лашићу и
наТлашава:

Ђуришићу Михаиловић

посебно

„ Са комунистима - партизанима не може бити никакве сарадње, јер се они боре против династије и за остварење социјалне
револуције, што никада не сме бити наш циљ."
Тако Михаиловић пише, одиосио наређује 20. децембра 1941. године. Све у духу тајне поруке Слободана Јовановића - да су „комунисти наши непријатељи". Закључак, сам по себи, јасно говори да је Михаиловић још 1941. године водио борбу против НОП-а.
У поглављу „Употреба четничких одреда у Црној Гори: у даном
тренутку" Михаиловић им даје задатке - да изврше прави геноцид!
Сада конкретније и одређеније него раније. И то: делом снага од Бијелог Поља према Сјеници „очистити Пештер од Муслиманског и Арнаутског живља", онда „делом снага" прек.0 Чакора каМетохи)и „ да
се очисти територија од Арнаута, као и да се пресретну они који ће бити гоњени од Пештера - Санџака". И најзад: дејствовати ка југу у циљу заузимања Скадра". 7
Сумње нема, „створити велику Србију, етнички чисту" значи
искључиво - право етничко чишћење и геноцид! О било каквој борби
против окупатора ни речи. Од „Пројекта" Мољевића, преко септембарског „Програма", па до интрукције црногорским четничким вођама Лашићу и Ђуришићу „развија" се Михаиловићево „решење" националног програма - од пресељавања до етничког чишћења, до правог
геноцида. Сумње не може бити.
Идеја о „Великој Србији" није оригинални изум ни Мољевића,
а ни Михаиловића. Она је наслеђена, односно буквално преписана из
Нацрта програма српских грађанских политичара. Они су 1940. године направили нацрт програма тзв. „Српских земаља".
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У 1. члану тог Нацрта предвиђено је:
„Бановине Врбаска, Дринска, Дунавска, Моравска, Зетска и
Вардарска спајају се у једну под заједничким именом Српске земље, чије је седиште у Скопљу.
Досадашње бановине се претварају у области, задржавајући
своје називе и своје седиште."
Нацрт овог плана бо је пандан стварању бановине Хрватске, која је настала споразумом Цветковић - Мачек. 8 Проф. др Јован Марјановић наводи да је део Нацрта преписао из примерка који је поседовао проф. др Васа Чубриловић, а овај га је добио од Драгише Цветковића, 8. фебруара 1943 године.
Мољевић и Михаиловић, као и њихови сарадници, само су допуњавали већ постојећу идеју о „Великој Србији". „Допуњавали су је
ставовима о етничком чишћењу, као и намераваном експанзијом у
друга национална подручја, па чак и у суседне државе.
Програмом четничког покрета и „решавањем" националног
питања бавила се и конференција младих четника интелектуалаца,
одржана од 30. новембра до 2. децембра 1942. године у Шаховићима,
недалеко од Бијелог Поља у Црној Гори. Михаиловића су на тој конференцији заступали његови потчињени комаданти: Захарије Остојић, Ђорђије Лашић и Павле Ђуришић. Главни закључци, који су имали службени карактер, остали су непромењени из ранијег „Четничког
програма". Посебно је потврђено да будућа држава треба да има три
националности: Србе, Хрвате и Словенце.
Четвра тачка закључка овако је формулисана:
„На територији будуће државе живеће само Срби, Хрвати и
Словенци. Националних мањина не може бити. "9
Главним одредбама само су додати циљеви: аграрна реформа,
национализација индустрије, велетрговине, банкарства итд. 1 0
У децембру те године појавио се и „Приручник" о организацији
и циљевима четничког покрета. Ништа посебно ново, што није предвиђано ранијим четничким плановима и прокламацијама, нема у приручнику, сем „југословенства", које у ствари никад четници и нису могли да остваре, јер састав њихових јединица и присталица готово занемарљиво је имао било каквог успеха изван Србије и Црне Горе. као и
територија коју су настањивали Срби у Босни и Херцеговини и Хрватској. Уосталом, замисао о великој Србији била је суштински у супротности са Југославијом, мада су и ранија четничка документа спомињала „велику Србију у великој Југославији". 11
Др Стеван Мољевић и књижевник Драгиша Васић. четнички
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идеолози, више пута су у међусобној преписци, као и у преписци са
Михаиловићем, додиривали проблеме српског националног питања.
Мољевић у писму Драгиши Васићу (из друге половине децембра
1942), најпре хвалн Михаиловића и Васића (и његове сараднике и другове), па каже да „има још много да се уради". А сам наводи „шта се у
свету ради" и шта треба учинити.
У Лондону Хрвати г.г. Крњевић, Виндер, Бићанић и др., а исто
тако и Словенци г.г. Крек, Кухар и др. раде: једини за Хрватску, други за велику Словенију. У Америци раде г.г. Шубашић, Савица Косановић, и др., а код Рузвелта ради г. Адамич. Х о ћ е да наставе стару песму. и све то имају да плате Срби својом крвљу. 1 2
Даље, Мољевић обавештава да шаље мемоар ( који није пронађен као докуменат) о разговорима са Србима из Босне и Херцеговине. Приморја, Црне Горе, Санџака и Јужне Србије. И прилаже карту
„о разграничењу са Хрватима". Али, овога пута Мољевићу је важннје да Михаиловића убеди да мора осетити „интриге" чланова емигрантске Владе, нарочито свађе између Срба и Хрвата, па и Словенаца. И упућује га:
„Ви имаШе да ТовориШе нашој ТосПоди у Лондону, а не они Вама, и исПред Вас а без Вас.
Пресеците мушки и једном за сваТда овакав начин рада Преко
лондонскоТ радија, и то одмах док није било касно. "13
У једном другом писму (које је Драгиша Васић упутио Михаиловићу), из прве половине маја 1942, опет се покреће питање „хомогене
Србије" и етничког чишћења. У погледу „поседовања територија",
кад рат буде готов, Васић је врло изричит и доследан. Наводи „да је
потребно запоседнути територију одмах, и пре него што се ико прибере, очистити од страног елемента, мислим да нам ово питање не мора
задавати много брига."* 4
Напоспетк^, Васић •Јакљ^ч^е свој ппедоаје о етничком чишћењу током рата и одмах иза његовог завршетка:
„Дакле, ако будемо Паметни, ово иитање чишћења односно
Пресељавања и измене становништа, неће нам бити нарочито
тешко. "15
К а о што се види, сви четнички идеолози, почев од политике
предратног Српског културног клуба (у коме су главну реч водили др
Слободан Јовановић и Драгиша Васић), укључујући и Мољевића и
друге интелектуалце полазили су од „хомогене Србије", од „велике
Србије", етнички потпуно чисте на свим територијама где су живели
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Срби. То се „у длаку" слагало и са Михаиловићевим схватањима од
којих је полазио на почетку ратне каријере, па до оних која је, евентуално, надограђивао од његових саветника. Кад се све уопшти, са Србима нико не може живети! Морају бити „сами на своме". А измешани су на целој територији Краљевине Југославије, сем „уже Србије"!
Заједно су живели и у Војводини, и на Косову, у Санџаку, са другим
народима и народностима. П о с е б н о у Босни и Херцеговини и Бановини Хрватској.
Истраживач се усуђује да предвиђа: шта би се догодило да су, којом несрећом, победили? Какви би покољи били извршени пре него се
„ико прибере"? Било би, највероватније, као што се догађало у грађанском рату у Хрватској и у Босни и Херцеговини деведесетих година?!
Програм „решавања националног питања" Михаиловић и његови четници су током рата, још 1942. године, једним делом и почели
остваривати. Пре свега, путем заиста злочиначких и заиста крвавих
покоља муслиманског становништва у ширим рејонима Бијелог Поља, Чајнича и Фоче, као и муслиманског и хрватског народа у рејону
Прозора.
Михаиловићеви команданти, посебно Павле Ђуришић, Петар
Баћовић и Захарије Остојић (наравно и многи други, нижи по субординацији) били су још у почетку силно наоштрени против муслимана посебно, а и против Хрвата. Остојић је, на пример, изјавио: „ Санџаклије се
морају клаШи, јер ако ми нећемо њих, они ће ПокушаШи нас". 1 6
У погледу „решавања националног питања" Михаиловић се држ а о свог програма и „Инструкције" коју је дао Ђуришићу, децембра
1941. године и добрим делом је спровео.
Неколико недеља после кад је Италијанска команда протествовала код четника због извршених покоља, четнички комаданти су, како наводи мајор Петар Баћовић, издали ..формално наређење" о стрељању више четника који су окривљени извршили, да би се „оправдали" код савезника - Италијана! Стрељања није било, наравно. Опет
фарса. Чак и кад је вест о покољу муслимана „отишла у западне земље, па кад је др Слободан Јовановић, млако као и увек, з б о г тога
о п о м е н у о Михаиловића. рекавши му да то код савезника изазива љутње и прекоре, Дража је, у свом обмањивачком стилу. јавио да су то измишљотине, чак да су муслимани са четницима: „Ми мусл1шане имамо у наишм редовима и радо их Примамо..." ПоШом: „ Молим да се ово
деманШује Преко Радио - Лондона као крајњу измишљоШину усШашко-немачку"'.17
З б о г покоља који су четници починили у јесен 1942. године, у заједничкој италијанско - четничкој операцији „Апфа" против јединица
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5. пролетерске (црногорске) бригаде, међу муслиманским ста!
штвом у ширем рејону Прозора (страдало је преко 800 муслима
ћином цивилног становнипггва свих узраста), Италијани су, улти:
но наредили својим „савезницима" четницима да напусте терито
И то је изразит пример како су Михаиловић, Мољевић, В
други њихови сарадници, као и извршиоци четнички командант
шавали српско национално питање".
Четнички конгрес у селу Ба, јануара 1944. године, одржаг
неуспели „одговор", као пандан одлукама Другог заседања АВ
у Јајцу. И поред бројних упозорења Британаца већ више од год]
на да поведе борбу против окупатора, а прекине колаборацију
Михаиловић и његови саветници (Мољевић, Васић и Живко Т
вић) одлучују се - за одржавање свог конгреса. У резолуцији к
са четнички покрет Михаиловића само је незнатно „ретерирас
гледу етничког чишћења (није смео ни да га помене) и термин
ка Србија". Све друго је остало „на нивоу" дотадашњих прогр
начела. Поред осталог у „општем народном покрету" говори с
нови Југославије, да је то програм „свих Југословена, првенстве
ба" да се у Југославији (на федеративном принципу) створи ср]
диница „на демократским основима" који ће окупити „цео срп
род на његовој територији". 1 8
Милан Грол, у време четничког конгреса министар спољ
слова у избегличкој влади Божидара Пурића, оцењује сасвим н
но конгрес у селу Ба. Под датумом 16. март 1944, године, Грол ;
лежио:

„Влајић.... Товори о рђаво стилизованом и рђаво нада>
проТраму ДражиноТ конТреса. Тамо се оТлашује борба проШњ
низма... Ми се бранимо од полишичке Шенденције ТиШа} а Шре
признамо као право Дражи."19 У башкој резолуцији тај Мих;
ћев „антикомунизам" је добро запазио Грол - и сасвим негат
оценио. Ни Михаиловић као ни организатори конгреса нису им
мало „њуха" да схвате да им је то била последња шанса, макар
тој резолуцији освесте и да одговоре језиком политике, ре
флексибилне политике, а не језиком неукусне пропаганде и фг
катима, као што су ови делови:

„... КонТрес најодлучније проШесШвује проШив познаШи
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И потом се још више заглибљује у фалсификате називајући Народноослободилачки покрет „усташким" којег подржавају „усташе и
Немци":
„... Котрес жали што су, услед недовољне обавештености о
нашим стварима и стварним приликама, неки од наших савезника
придали незаслужен значај посебној комунистичкој акцији, те изражава наду да ће ова поЈрешка бити исправљена у општем интересу
ЈуЈословена и отите наше савезничке ствари, утолико пре што та
акција све више постаје усташка и бива подржавана од стране усташа и од стране Немаца, њихових сателита и њихових криваца у овом
рату. "20
То су резони и терминологија Д р а ж е Михаиловића коју је он
кљукао у бројним телеграмима емигрантској Влади у Лондону. Управо, стање је било обрнуто: Михаиловић се везивао и за италијанске и
немачке окупаторе, од њих је помоћ добијао, био с њима на фронту.
правио споразуме са усташким јединицама и властима. Као ни раније у
телеграмима својим наредбодавцима из Лондона, тако ни у резолуцији
башког конгреса, ове обмане нису могле да прођу. Нико од званичника и савезника није поверовао овим Михаиловићевим обманама.
Четнички покрет никако није успевао да реалистички постави и
схвати питање националних мањина, а п о с е б н о што није признавао
националне особености Македонаца и Црногораца. Њега је (касније,
у емиграцији) врло д о б р о и објективно описао др Живко Топаловић.
прва „фигура" четничког Конгреса у селу Ба и представник на Конгресу створене и проглашене Југословенске демократске и народне
заједнице (која је у ствари била обично политичко недоношче). Он је
у књизи „Покрети народног отпора" записао:
„Антихрватство,
антимусл1шанство
и
антијуЈословенство,
то је идеолоЈија српскоЈ четништва...
Искуство је, међутим, показало да је, мимо узајамних уништавања, верско - шовинистичка идеолоЈија имала је једину последицу да и Србе и Муслимане Јони у зависност и у потчињавање туђем освајачу. Само се тако моЈао очувати свој народ и
изборити се са домаћим иноверцима. Комунисти су, међутим,
ударили друЈим путем, путем заједнице свих Јужних Словена и
верске подношљивости. Они су успели да за то нађу разумевања код млађих Јенерација Срба, Хрвата и мусли.иана, управо у
овим мешаним крајевима... "21
Све у свему, четничка идеологија и „решење националног питања" није било прихватљиво ни за један други народ ни националну ма-
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њину у Југославији, чак кад би га прихватила некаква Михаиловићева
Србија.
Иначе, резолуција четничког конгреса је превише исполитизована. Четнички идеолози и аутори резолуције окомили су се на Друго
заседање АВНОЈ-а, одржано у Јајцу 29. новембра 1943. године (непуна два месеца пре четничког конгреса), готово псовачким и гестаповско - полицијским језиком говоре о одлукама АВНОЈ-а, називају их
„усташко - комунистичка мањина", те да А В Н О Ј није „никаква народна влада", да је „партизанска војска" у великој мери „допринела
упропашћивању масе нашег народа", итд.
Поједини аутори, задњих година, иду чак толико далеко да тврде
да је концепт четничког решавања националног питања у Југославији,
посебно у Србији, био квалитетнији од од онога што је прокламовао народноослободилачки покрет, те да су комунисти најкривљи што је у
време последњег рата дошло до разбијања и цепања Југославије. 22
Ту тезу је у последњим годинама живота, међу првима лансирао
др Бранко Петрановић. Потом су га подржавали још понеки историчари од угледа: др Здравко Антонић, донекле и др Венцеслав Глишић,
а под њиховим утицајем, вероватно, и др Милан Лазић у закључку своје књиге. Те закључке као да су „додали" рецензенти? За све су најкривљи комунисти?!
Међутим концепт Народноослободилачке борбе у решавању
националног питања, не само Срба, него и других народа и народности у другој Југославији (односно СФРЈ), далеко је, неупоредиво прогресивнији од Мољевићевог и Васићевог, односно Михаиловићевог
концепта. Само на мултинационалној, заједничкој основи могућно је
дугорочно и сигурно решење националног питања. Сви народи заједно и међусобно у свему су равноправни имају шансу да раде и живе,
развијају се дугорочно. Михаиловићев, односно четнички концепт решења националног питања је тотално назадан. Он се показао у ,.правом огледалу" деведесетих година у међусобном међунационалном,
грађанском и верском рату у Хрватској и Босни и Херцеговини.
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1 Архив војноисторијског института, Ча, бр. 4/1, кут. 144; Зборник
Н О Б (даље 3 6 ) , т. X I V , књ. 1. стр. 2. Оригинал овог документа је у Архнву
војноисторијског института.
2. Исто, стр. 2-4: Ј о з о Томашевнћ, н. д. 156-158.
3. 3 6 . X I V , књ. 1. стр. 5.
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У Дивцима Михаиловић тражи муницију
и оружје од Немаца

Ч

етничка колаборација са Немцима и Италијанима почела је врло
рано у 1941. години. Михаиловић је још у лето те године „похватао" везе са београдским отвореним квислинзима Миланом Аћимовићем и Драгим Јовановићем, а ускоро и са Недићем. Нешто касније ти контакти су почели и са представницима немачке команде. То је
довело до састанка „на врху" између Михаиловића са најближим сарадницима и начелника оперативног одељења команданта Србије потпуковника Рудолфа Когарда. Састанакје одржан у селу Дивцима, недалеко од Ваљева, 11. новембра 1941. године. Тада је Михаиловић покушао да „лажира", говорећи да није ничији представник. ни Лондона
ни емиграције, него је „националиста", али је тражио оружје (постоји
читава листа неопходних потреба), а захтевао је да му се „одмах" испоручи нужна количина муниције. Дакле, ту је отпочела сарадња са
немачким окупаторима (управо, сарадње је било и раније: предаја
Ужица 21. септебра 1941). А пошто оружје није добио, вукао је нови
потез који је ишао у рачун окупатору: легализовао је део својих одреда код Недића (код Српске државне страже и тзв. Добровољачке команде, касније СДК), ставивши их у службу Немачке. Ти његови одреди, највећим делом у Западној Србији, добијали су оружје и храну од
Недића и окупатора, у једном фронту са Немцима. борећи се против
партизанских јединица, док су заробљене партизане предавали Немцима. Чак су и плате примали! Поједине четничке старешине биле су
команданти места на окупираној територији (у Чачку, на пример. капетан Предраг Раковић). Како му кад одговарало, Михаиловић је сарађивао јавно или тајно. Као образовани обавештајац и војник. генералштабни пуковник покушавао је - да би „сачувао себе" - да се, кад
год је то могао, не потписује на споразумима и не састаје јавно са Немцима. Своје потчињене је упућивао да њега. „због јавности" не увлаче
у договоре са Немцима и Италијанима. а за писмене споразуме увек је
тражио посебну клаузулу - да тајност буде загарантована! Веровао је
превише у себе и своје способности. често полазио од народне изреке
да ће сваког преговарача умети да насамари! Разумљиво. то није било
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могућно. Понешто је прнвремено могао и сакрити, али не задуго. Ратним просторима кружили су обавештајци и шпијуни свих зараћених
страна, а у Михаиловићевој команди све време рата били су и британски, односно амерички војни представници. Онн су, путем разних канала, све видели или касније откривали, па о томе обавештавали своје команде и владе.
Бројна су и карактеристична документа немачког, британског,
америчког или четничког порекла о колаборацији четника и окупаторских војски, као и појединих квислишних формација у Србији, Босни, Црној Гори, Хрватској. Људи који се нису бавили овом материјом, међу њима и бројни историчари, а да се не говори о другим професијама које, по природи послова, нису упућени у збивања у Југославији за време Народноослободилачког рата, а под условом да су објективни у приступу и закључивању - морају бити изненађени чињеницом колико много докумената о тој колаборацији постоји у разним
историјским институтима и архивама. А к о се жели истина о тим документима до ње је веома лако доћи.
Своју „антифашистичку" сарадњу Михаиловић је почео са
српским квислинзима Аћимовићем, Драгим Јовановићем и, као највећим међу њима, генаралом Миланом Недићем, председником квислиншке Владе у окупираној Србији. Један исказ Милана Недића,
дат 9. јануара 1946. године, пред Државном комисијом за утврђивање
злочина окупатора и његових помагача, сведочи о почетку његове
врло ране сарадње са Михаиловићем. Недић говори о разговору и
споразуму са делегацијом Михаиловића у Београду од 1. до 5. септембра 1941. године:
„ Писмени уЈовор између мене и Ше делеЈације није прављен с обзиром на Шо да су сва Шројица били моји официри мени добро
познаШи, па сам смаШрао да нема поШребе за писменим уЈовором, а они Шо нису ни Шражили. Између нас је направљен споразум у следећем:
1. О сарадњи између мене, односно моје Владе, и Драже Михаиловића за борбу проШив комунисШа у циљу њиховоТ унишШења.
2. Да одмах издам новчану помоћ да би моТли издаШи плаШе
официрима и подофицирима, као и Шо да би моТли купити животне намирнице за исхрану војске.
3. Да одмах одредимо једноТ официра за везу који ће стално биШи при штабу Драже Михаиловића.
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4. Да преко Немаца аздејствујем леЈализацију Драже Михаиловића и њеТових четника у томе да их Немци не Тоне и да се моТу слободно кретати.
5. Да после чишћења, односно уништења комуниста у Србији,
моја Влада укаже потребну помоћ Дражи Михаиловићу ради
смирења ТрађанскоТ рата у Босни и Црној Гори.
6. Да се после формирања владиних одреда, с чиме се било започело, донесе један операцијски план између мене и Драже за чишћење Србије од комуниста".1
По Недићевој изјави Дражина делегација је добила тражену
новчану помоћ и однела је на Равну гору, а он је одмах обавестио генерала Хајнриха Данкелмана о договореном споразуму и затражио да
овај одобри легализацију четника, што је прихваћено. Недић је одредио потпуковника Марка Олујевића за официра за везу у четничком
штабу, који је, са Дражиним обавештајцем, поручником Славком Пипаном, кренуо на Равну гору. Међутим, партизани су их ухватили у селу Белановици и том приликом код Олујевића пронашли план (сакривен у његовој ципели) по коме је требало да жандарми и четници униште партизане. 2
Септембра и октобра 1941. године Михаиловић је водио преговоре и са представницима Главног штаба Србије и Врховног штаба
народноослободилачких партизанских одреда ( Н О П О ) Југославије.
У Београду је иста ова делегација која је направила споразум са Недићем преговарала и са Благојем Нешковићем и Ђуром Стругаром,
представницима Главог штаба Србије, односно Комунистичке партије, али без резултата. Делегација Врховног штаба са Титом на челу
била је 19. септембра 1941. на разговорима са Дражом Михаиловићем
у Струганику. Преговарачи су договорили само о лојалности Михаиловићевих четника према партизанским одредима. Михаиловић никако није пристајао на борбу, опредељујући се за чекање. После више од
месец дана, 27. октобра састале су се у Брајићима опет делегације Врховног штаба Н О П О Југославије и Врховне команде Михаиловића. У
то време вођене су широке и успешне борбе против окупатора и на
неколико фронтова. Партизани и четници, заправо више њихових одреда, били су у истом фронту и савезништву, истина лабавом, против
окупатора. Међутим, ни преговори у Брајићима нису дали неке опипљивије резултате. Михаиловић је од Врховног штаба Н О П О Југославије тражио и добио помоћ у муницији и пушкама (које је ускоро
употребио у борбама против партизана), затим знатне количине жита, као и део новца затеченог у трезорима народне банке у Ужицу. По-
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нуђену заједничку команду није прихватио, али је т о б о ж е прихватио
лојалност према партизанским одредима.
О тим разговорима у Брајићима Тито је више пута говорио. Посебно је занимљиво његово казивање у време писања мемоара са групом војних историчара:
„... Ту вече (27. октобра 1941, у Брајићима - прим. Р.В.) Дража је
катеТорички рекао да није вријеме. 'НемојШе биШи несШрПљиви,
каже, није вријеме. И ви не би Шребали, каже, да излажеШе и вашељуде и народ и куд Тод пролазиШе Шу крв Шече'. 'Е, рекох, без
крви нема борбе ни ослобођења. На Шо морамо биШи спремни'.
'Ви сШе заузели Ужице', вели ми он. 'Ту је фабрика оружја, банке
сШе заузели'. 'Па добро, насШавља Дража, ја ћу да видим међу
људима, ако неко хоће да се бори, али само као чеШник, али не
као под мојом командом, неТо само да се бори, јер ми имамо Шакво наређење од Владе. Али дајте нам пушке'. Добро, рекох, колико вам Шреба?' 'Па, боТами, једно 400-500', он ће онако са сШрахом, 'Добро, рекох, добићеШе'. 'Немамо ни средсШва, немамо ни
пара, не можеш купиШи нишШа, морају људи да вам бадава дају,
мени је Шо мука, каже, ја не волим узимаШи од људи. Немамо пара, ви сиТурно имаШе'. 'Добро, рекох, колико вам Шреба?' 'Па, каже, који милион'. 'ДобићеШе 5 милиона. Милион у сребру а друТо
у папиру'. Када сам рекао да ће добити пеШмилиона, Павловић,
који је крај мене сједео, каже: 'БоТаму, да купим барем кошуљу'.
Па ми покаже своју масну, црну, не знаш да ли је била икада бијела ни какав је Шо маШеријал. 'ВидиШе, каже, какав сам. Морам
кошуљу куиШи'. Добро, рекох, добићеШе Шо?...'
УјуШро, кад смо устали дали су нам досШа добар доручак. Дража нас је предсШавио ошш својим цивилима који су били Шу као
влсШ. Ту је био ДраТиша Васић. На расШанку се ја сДражом изљубим. 'Ми смо добри пријаШељи, каже ми он, ја сам одмах видио да ми можемо с вама'. 'Како да нисмо, рекох. Не бих ја дошао к вама да мемам пуно повјерење у вас'.
Тако ми сипамо комплименШе један друТоме. Онда Дража каже:
'Ајде, Васићу, испраШи их'... Док нас је праШио Васић каже: 'Слушај, ја мислим да ми можемо и ми ћемо ШребаШи да заједнички
идемо. Ако ја вид^ш да ови неито шурују и шШа ја знам, будиШе сиТурни, оставићу све и доћу ћу к вама'... 'Па, рекох, ја вам
вјерујем. Ви сте били у Русији 1927. Ви сте написали тамо у
том..: Они су сви мислили да сам ја Рус. ЗбоТ тоТа су се, изТледа, са прилично решпекта односили према мени. "3
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Десетак дана после првог састанка Тита и Драже у Струганику,
Александар Ранковић, члан Врховног штаба партизанских одреда и
Милош Минић били су код Драже на разговорима на Равној гори. И
Ранковић је забележио занимљиве и мало познате податке. Наводи да
му је Драгиша Васић рекао на растанку:

„ИницијаШтом за ове разЈоворе ви сШе мноЈо учинили и Шо
вам неће заборавиши овај напаћени народ... РециШе ТиШу да ћу
ја у овој команди седеШи док видим да посШоји воља за сарадњом и заједничком командом
Михаиловић је преговарао са свим зараћеним странама, али је од
окупатора, како ће се видети, тражио највише и једино њима обећавао
- да се против њихових трупа неће борити. „чак и да буде нападнут".
Кад се темељитије процењују његови поступци о ширењу покрета, о
савезницима, о стратегији, опет неодољиво избија на површину његова самоувераност - да ће све партнере и „партнере" изиграти и надмудрити, како је волео да каже. Примера ради, Михаиловић се није хтео
одазвати Титовим позивима да дође у Ужице или неки други ослобођени град 1941. године на преговоре. Веровао је да су он и његови сарадници војсковође, а сви други лаици! Правдао се заузетошћу, пословима, обавезама. Тако му је Тито двапут „ишао на ноге": у Струганик и
Брајиће под Равном гором, у циљу заједничке борбе против окупатора. Из овог неминовно следи оцена да се Тито више, чак и упорно залагао за заједничку борбу четника и партизана за ослобођење земље,
игго је Михаиловић одбијао, тачније речено саботирао.
Доласком двојице мајора Мирка Лалатовића и Захарија Остојића (са британским мајором Хадсоном), октобра 1941. године, у четничку Врховну команду који су донели тајну усмену поруку потпредседника емигрантске Владе др Слободана Јовановића, мимо знања
генерала Душана Симовића као преседника Владе, и без знања Хадсона, настаје преокрет у полтици Драже Михаиловића. Он усваја поруку Слободана Јовановића да се ослања на Недића, па и на Немце,
а никако на партизанске одреде (јер „они су највећи непријатељи").
Михаиловић је и дотад већ увелико био развио тајне контакте са Недићем, Миланом Аћимовићем, Димитријем Љотићем и другим квинслизима који су били у директној служби окупатора. После доласка
„двојице мајора" Михаиловићеви обавештајци, по његовим упутствима, ступају у контакте и са Немцима у Београду. Занимљиво је
да постоји документ који потврђује да су Дражини представници сту-

пили у контакт са окупатором суШрадан после разЈовора ТиШо Михаиловић 27. окШобра 1941. у селу Брајићима, на Равној Јори. Тај
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документ је извештај официра Абвера (немачка обавештајна служба) професора славистике у Бечу капетана Јозефа Матла од 30. октобра - о понуди Драже Михаиловића да своје јединице стави на располагање за борбу против партизанских одреда у сарадњи са Немцима. Матл наводи „да се 28. октобра у 16 часова у мом приватном стану на Дедињу појавио од раније мој лични познаник српски капетан
Ненад Митровић заједно са српским генералштабним пуковником
Браниславом Пантићем". 5
Потом Матл наводи да је Пантић изјавио „да је од пуковника
Михаиловића овлашћен да ступи у везу са председником Владе Недићем, као и са надлежним инстанцама у немачком Вермахту, како би се
четнички одреди Југословенске војске, који се налазе под командом
Драже Михаиловића ставили на располагање у циљу сузбијања комунизма у Србији. Изјава је пуноважна. Пуковник Пантић даје као гаранцију своју официрску част" 6
Исто тако, како је записао Матл, Пантић је изјавио да Михаиловић „признаје чињеницу да је земља побеђена и да Немци поседују
права окупације". Вођени су разговори (који ће бити тајни) о захтеву
опуномоћеног генерала (Франц Беме, пр. Ј.Р.) да пуковник Михаиловић дође у Београд на преговоре и да ће му бити загарантована лична
сигурност и у доласку и у повратку, без обзира на исход преговора.
Матл је „обојици господе", издао „одговарајуће легитимације како би
их надлежни командири јединица Вермахта пропустили на путу до
Драже Михаиловића". Том приликом договорено је да Михаиловић
дође у Београд. Матл лично преузима да га прати од Лајковца до Београда и натраг, а да ће дочекати „господу у понедељак, 3.11.1941. по
подне између 15-16 часова у Лајковцу" 7
Тога истога дана, 30. октобра, упућен је писмени позив овлашћеног лица начелника штаба опуномоћеног команданта у Србији
Дражи Михаиловићу за састанак ради преговора о сарадњи у борби
против партизана. У позиву је поручено да су без Михаиловићевог
„личног присуства беспредметни сви даљи преговори". 8
Сутрадан је Михаиловић упутио писмо - изјаву команданту 342.
немачке дивизије у Ваљеву.
То је један од првих докумената са пута издаје, односно тражења путева за колаборацију са Немцима (та дивизија је у јесен 1941. године доведена из Француске у Србију да буде главна снага за гушење
устанка). У том нисму, поред осталог, стоји:
„1. На колубарском фронту нема комуниста. Уколико их има
још неких биће онемоЈућени.
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2. ОрТанизација чешника је у сшању да у иодручју Заиадне Србије одржи ред.
3. Комунистичка опасност ће престати да постоји од тренутка када се четничкојорГанизацији пружи моТућностда несметано делује...
Услов једовољно

оружја

које

недостаје...

6.... подручје западне Србије нема никаквоТ војноТ значаја за немачке трупе и требало би да буде слободна зона у којојће четништво одржавати ред, уз претпоставку да у томе неће бити
спречавано идаће бити у довољнојмери наоружано".
У потпису: Тенералштабни пуковник Дража Михаиловић.9
П и с м о - з а х т е в упућеиоје 1.новембра 1941. године, с а м о т р и д а на после разговора Тито - Дража у Брајићима, тачно оног дана кад је
Михаиловић фронтално напао партизанске одреде у западној Србији.
В е ћ 3. новембра Михаиловић одговара на позив начелника штаба немачког команданта у Србнјн и прихвата „у интересу добробити
мога народа" да лично дође у Београд. Потом, с обзиром на „борбе већих размера које моје јединице воде против комунистичких елемената и које се вероватно претварају у оппгги сукоб", предлаже да „свој
тачан дан доласка у Београд" јави преко свог преговарача. Тачност
превода је оверио Јозеф Матл („као заклети судски тумач"). Занимљиво је да је ш е ф Управног штаба опуномоћеног генерала у Србији,
генерал Харолд Турнер био против преговора са Михаиловићем и о
томе упутио своја два извештаја Бемеу, од 3. и од 6. новембра.
Ипак, до преговора је дошло.
Други документ се односи на преговоре Драже Михаиловића и
његових најближих сарадника са начелником оперативног одељења
немачког команданта Србије потпуковником Когардом и другима, 11.
новембра у Дивцима, на коме је тражио оружје и муницију од окупатора. Дакле, Михаиловић није хтео да иде у Ужице на Титове позиве,
а на позив окупатора дошао је у Дивце!
Као што ће се видети, Михаиловић је овде отишао Немцима
право „на ноге", мада је првобитно било договорено да се састанак
одржи у Београду, па га је Михаиловић отказао „због тајности". Документ о овом догађају је записник (наравно немачки) о том сусрету
који због његове важности цитирам у целини:
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За одељ. 1 ц бр. 1514 41 пов.
Београд, 1 2 . 1 1 . 1 9 4 1 .

ЗАПИСНИК
са састанка са српским генералштабним пуковником Дражом
Михаиловићем 11. новембра 1941.
Састанак је одржан у гостионици преко пута станице Дивци
(код Ваљева), а почео је у 19,15 и завршио се 20,35 часова.
Присутни су са немачке стране:
Потпуковник Когард (Рудолф)
Војни управни саветник др Кисел (Георг)
Капетан Матл
СС-оберштурмфирер Винике
Штандартенфирер Матерн
Присутни са српске стране:
Пуковник Дража Михаиловић
Мајор Александар Мишић, обојица у униформи
Пуковник Пантић
Капетан Митровић, обојица у цивилу.
Скраћенице у тексту:
п.пуковник Когард = К.
пуковник Дража Михаиловић = Д.М.
мајор. Александар Мишић = А.М.
пуковник Пантић = П.
Потпук. Когард прочитао је следећу изјаву:
„Господине пуковниче! Од стране Главне команде у Србији
имам налог да изјавим:
Пре 2 недеље поручили сте нам преко Ваших повереника у Бе~
ограду да је В а ш а намера „да нећете више дозволити да се српека крв
бескорисно пролива и српска имовина даље уништава". Истовремено
сте понудили да се заједно са немачким Вермахтом и органима Недићеве владе борите против комунизма. Понуда је од стране Главне команде ипак одбијена, јер:
1) немачки Вермахт ће сам у најкраћем времену окончати са комунизмом и
2) главни командант не може имати поверења према Вама кас
савезнику.
Недићева влада, полазећи од правилног сагледавања стања у
Србији, од почетка се ставила у борбу против комунизма. Генерал Недић је тежио да за ову борбу придобије све расположиве борце у срп-
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ском подручју, али му то, упркос многим настојањима, код Вас, господине пуковниче, није пошло за руком. Ви сте се ставили на страну
оних који желе Немце да протерају из земље и који су већ крајем септембра склопили са комунистима чврст борбени савез. Борбу сте водили са оним официрима, подофицирима и војницима који су се својевремено сакрили у шумама и засеоцима и који нису на одговарајући
начин одведени у ропство од стране немачког Вермахта. О Вашим
борбеним методама мора се, на жалост, истаћи да се Ваши људи често
служе лукавствима да би остварили успехе против мирних немачких
трупа. Притом указујем на заробљавање немачких војника код Крупња, Лознице и Горњег Милановца. Ваши четници нанели су на тај начин штету немачком Вермахту, примењујући средства која нису у употреби регулисаних трупа.
И ако се Ви сада, после свега наведеног називате савезницима
немачког Вермахта, онда се то не може сматрати као стварно уверење.
Немачки Вермахт је почео са уништавањем свих „устаника" и у
том постигао добре успехе. Вама је, такође, познато да су у покрету
првокласне фронтовске дивизије и тенковски одреди, Ваш положај,
господине пуковниче, погоршава се из дана у дан, док се наш положеј
стално побољшава. Као генералштабни официр Ви свакако оцењујете исправно положај и знате да ће се зима и наставак немачких операција рђаво завршити по Ваше борбене групе.
Немачки Вермахт не може да се оптерети таквим савезницима
који му се привремено прикључују из разлога опортунитета. Сем тога, став Ваших вођа и бораца не може се тако брзо променити као
што је то потребно.
Да је Ваша понуда дошла из стварног уверења, господине пуковниче, то би се морало осетити у вођењу борби у последње време.
Али, то није био случај, јер Ви сте допустили да Краљево буде 1. новембра нападнуто тенковима, иако сте 28. октобра упутили понуду немачком Вермахту.
Ви сте господине пуковниче, имали више прилика да се прикључите елементима реда у интересу српског народа, па ипак их ннсте искористили. Коста Пећинац је правовремено кренуо исправним путем.
У односу на Вашу намеру да поштедите српску крв и имовину
овлашћен сам да Вам означим једини пут. а то је:
„Обустављање борбе и безусловна предаја".
У то спада: Предаја свог оружја као и целокупне опреме и муниције. Ослобађање немачких затвореника који су ухваћени од стране
Ваших група или се налазе у Вашем подручју. Познато вам је господине пуковниче, да настављање борби на Вас ставља кривицу за даље
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проливање крви. То утолико више што за сваког мртвог Немца, стотину, а за сваког рањеног педесет Срба одговара својим животом. В а ши људи такође знају да немачки Вермахт мора да примењује мере одмазде у првој линији на породицама бораца који се налазе у шумама.
Вама, господине пуковниче, неће бити лако да донесете одлуку
о капитулацији. Главна команда у Србији не види ни после зрелог размишљања никакав излаз из ситуације. Не би ни са немачког ни са српског становишта било одрживо да ваше борбене групе у погодном
тренутку поново почну са илегалном борбом. А то је изгледа намера
Ваших претпостављених, оних који вуку конце из Лондона.
У колико Ви, господине пуковниче, не прихватите услове које
сам навео, борба против ваших четника наставиће се у истој форми
као што је против комунистичких банди већ почела. Можете бити уверени да ће Србија по други пут, али овог пута од ваше стране, бити непотребно гурнута у несрећу, да ће у њој после најновије офанзиве немачког Вермахта за најкраће време бити заведени мир, ред и рад"
Пуковник Дража Михаиловић је одговорио (приложено сгенограму):
„Нисам представник ни Лондона ни било које друге земље. Не
интересују ме зато ни Ваше досадашње ни будуће намере. Али, у Србији су у току мере на основу којих се неће проливати крв оних који
нису криви. Комунисти ће и даље изазивати препаде да би убијали невине. Недић се није могао пробити, јер се није могло деловати на отворени начин. Српски народ воли слободу, без обзира на то што је слободу изгубио, он се нада да ће је поново стећи. Недићева влада је потпуно отворено иступила и ставила се на страну окупатора, и то је била њена грешка. Није моја намера да ратујем протива окупатора, јер
као генералштабни официр познајем снаге обеју страна, Нисам комуниста, нити радим за њих. Али ја сам покушао да ублажим и спречим
њихов терор. Сами Немци су предали Ужице, а тиме је почела трка
између мене и комуниста. Пошто су Немци повукли свој слаби гарнизон, комунисти су напали Горњи Милановац, па сам стога и ја то морао да учиним. Они су кренули на Чачак, па сам морао и ја. Пошли су
на Краљево, морао сам и ја.
Напад на Крупањ није моје дело, већ је то дело отпадника поручника Мартиновића. Али, моји људи су кренули на Лозницу зато да
је комунисти не заузму. Напад на Шабац је дело непослушних елемената. Тамо сам наредио повлачење, јер је бесмислено нападати Шабац, ако се не може узети лева обала. Никад нисам склапао озбиљне
споразуме са комунистима, јер они се не брину за народ. Њих воде
странци, они који нису Срби: Бугарин Јанковић, Јеврејин Линдмајер,
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Мађар Борота, два Муслимана чија ми имена нису позната, припадник
усташа мајор Боганић. То је све што знам о комунистичком вођству.
Они хоће да погине што више Срба како би доцније имали успеха. Моја једина намера је да спречим терор који је исто толико ужасан као и
немачки. Народ је трнутно изложен двема терористичким акцијама, а
невин је! Терористички акти комуниста се спроводе изазивањм инцидената, како би били стрељани они које су Немци похапсили.
Као војник не стидим се што сам националиста. У том својству
желим једино да служим народу. Притом нисам се ставио на страну
оних који желе да истерају Немце. Али, нећу да дозволим, узимајући
у обзир слабе немачке снаге које су у земљи, да Србија постане комунистичка. Водила се борба са појединим официрима и подофицирима,
али то је ипак био само мањи број. Наша дужност је као војника да се
не предамо докле год можемо издржати. Стога нам се не може пребацити зашто се не предајемо. Никад нисам ни помишљао на то да се у
вези с тим служим лукавствима.
Захтевам да ми се омогићи да наставим борбу против комунизма која је почела 31. октобра. Ми знамо како се води борба у шуми,
нарочито против елемената који желе да се сакрију.

овамо.

Неопходно је имати муницију! Рачунајући с Шим дошао сам

Комунизам у земљи представља опасност за српски народ и за
немачки Вермахт који има други задатак него да га овде сузбија.

Надао сам се да ћу још ове ноћи добити једну оТранинену коли-

чину муниције и мислио сам да ће на првом месту ово питање бити разматрано!
Није ми познато да су се моји четници служили недозвољеним
средствима. Борба против окупатора била је нужно зло како народне
масе не би прешле на страну комуниста. Мени је као војнику ситуација више него јасна. Никад се не би упустио у препаде да није дошло до
комунистичких препада и да Немци нису предавали градове и села.
Комунисти располажу једном фабриком муниције у Ужицу и поседују

складиште муниције. Молим да ми се још ноћас у инШересу српскоЈ
народа, као иу немачком инШересу, ако јемоЈуће, испоручи муниција.

У том случају не би дошло више ни до каквих препада на немачке трупе. У супротном случају, то јест, ако се муниција не испоручи,
комунисти би поново завладали подручјем и успоставили везу са Црном Гором и Санџаком. Они насилно мобилишу људе, уз примену терора и са пиштољем у руци терају их у напад. У редовима комуниста
нема нарочито много убеђених идеолога. У селима број њихових присталица износи једва 1 % , у градовима нешто више. Моја потајна зами-
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сао била је да српски народ, који је прожет националном свешћу, заштитим од комунизма. Стога сам морао да покушам да будем толико
снажан да могу да заштитим националне елементе и да тиме избегнем
непотребне жртве на свим странама. За напад од 1. новембра код Краљева нисам ја одговоран, јер сам управо наредио да се моје трупе повуку и да се сакупе ради борбе против комунизма. Али, око Краљева
има још данас група партизана.
Са Костом Пећанцем нисам се могао сложити, јер је био склопљен један отворени споразум који народ не би могао да прихвати.
Коста Пећанац је изгубио сваки углед у народу. Да сам следио његов
пример, остао бих такође без угледа и утицаја. Не знам да ли ћете Ви
као странац разумети моју изјаву, али помислите може ли човек да
ступи отворено на страну окупатора, а жели отворено да се бори
против оних који су преузели примамљиво име „бораца за слободу".
Коста Пећанац је добио ознаку издајника. Може се само потајно деловати на националној основи да се национална ствар не би компромитовала.
Претпостављам да би се после ове изјаве мени могло указати
више поверења када је реч о мојој исправности и мојим намерама, као
и да би ми се моЈла пружиШи помоћ. Молим да се положај схвати онако како је то корисно за обе стране.
Молим још једном да ми се још ноћас испоручи одређена количина муниције!
Само по себи је разумљиво да ово са обе стране мора да се држи у највећој тајности. Молио бих, ако је моЈућно, да ми се још ноћас
да одТовор у вези са помоћи муницијом. Све моје снаге су окупљене за
борбу против комунизма".
К.: Права окупатора су тачно утврђена у међународном праву.
На основу тога, Ваша је борба, пуковниче Михаиловићу, илегална.
Уосталом, Ви сте имали многе прилике за сарадњу. Немачки Вермахт
није почео са проливањем крви. То је само по себи произишло из илегалног вођења борби. Притом, ми смо имали два непријатеља: пуковника Михаиловића и комунизам. Њихов терор изазвао је мере одмазде. Као на пример злоупотребе поверења наводим препад у Горњем
Милановцу. Тамо су немачки војници, под изговором да су угрожени
од комуниста били обманути и заробљени.
Д.М.: Овај случај ми није познат, по мом наређењу није испаљен
ни један метак.
К.: Од главнокомандујућег у Србији ја немам никакав други налог сем да пуковника Михаиловића питам да ли он безусловно капитилира или не.
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Д.М.: Не видим никаквог разлога зашто ми је упућен позив за
овај сусрет ако се хтело да ми се ово саопшти. То ми се могло поручити и преко посредника.
К.: Морао бих одмах да добијем одговор.
Д.М.: Иако сам вођа, ипак нисам сам. Не могу ову одлуку да донесем, а да не чујем мишљење својих потчињених вођа.
К.: Када могу да рачунам са одговором?
Д.М.: Моји другови су у борби против комуниста на врло широком фронту, а ова борба је тешка и скопчана са многим губицима. Одговор за кратко време могу онда да дам када га добијем са фронта.
К.: А к о одговор не испадне позитиван, борба против В а с биће
настављена.

Д.М.: Нећемо се борити проШив Немаца, па ни онда ако нам ова
борба буде намеШнуШа.

К.: Ја сам у Чачку и сам доживео једну такву борбу.
А.М.: Ми смо једино хтели да држимо окупљене наше снаге, јер
смо се бојали да ће се једног дана немачке трупе отуд евакуисати. Тада бисмо сви ми доспели, под крвави нож комуниста.
Д.М.: Знам да су долине Мораве и Дунава важне за Немце. З б о г
тога сам ја претпоставио да предстоји са њихове стране напуштање
појединих градова и села западне Србије и да је ово подручје за немачки Вермахт без интереса. Стога нисам могао допустити да комунисти
овладају овим подручјем, у толико пре што је у Србији сасвим мало
идеолошки привржених комуниста.
К.: Моја изјава је окончана. Када желите, господине пуковниче,
да будете враћени на договорено место?
Д.М.: Одмах.
А.М.: Изјава пуковника Драже Михаиловића, са којом се у потпуности слажем, долази из најплеменитијег српског срца. Молио бих
да се његовој речи поклони поверење. Ми вам нећемо биШи неверни.
Оно што сте ви изразили одговара срцу сваког старог ратника. Молим
вас да то испоручите господину генералу.
К.: Није у војничкој природи да се непотребно пролива крв, ми
ударамо само против рђавих елемената.
А.М.: Ми идемо тако далеко да В а с молимо да до нас упуШиШе

официре за везу, да би сШе се, уз пуну Таранцију, моТли увериШи у нашу борбу проШив комунисШа. (подвукао Ј.Р.)

К.: Известићу о томе генерала. Зашто, међутим, водите ту борбу тако касно?
Д.М.: Борба је увек вођена, али са тактиком да се придобије народ.
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П.: Активна борба је почела тако касно јер смо ми тачно знали
да је већина народа настројена русофилски. Комунисти су први почели борбу, док је Михаиловић стајао потпуно по страни и припремао се
за борбу у правцу Босне и Санџака. Он је желео да изврши одмазду
над усташама које су побиле стотине хиљада Срба. Комунисти су своје акције поставили на националну базу и тиме су привукли на своју
страну широке народне масе. Народ је веровао да је почела ослободилачка борба, а није видео да је крајњи циљ комуниста био политички,
а не национални. Требало је да прође три месеца да народне масе увиде куда их води комунизам и да то није била борба на националној
основи. Када је то сазнање дошло заједно са казненим експедицијама
већина народа је видела да је заведена. У великом броју прилазили су
од комуниста покрету пуковника Михаиловића који је био национални и који никада и ни у ком случају није намеравао да се бори против
немачких оружаних снага.
Д.М.: Веома је тешко да се у овом моменту обустави борба, јер
би комунисти побили све моје присталице. Око Ужица, Чачка и Пожеге воде се борбе и сада се чисти тај крај изузев око Ваљева, а у војном
и идеолошком погледу водим завршну фазу борбе са комунистима.
Потпуковник Когард је констатовао да су сувишни даљи разговори. После тога су се поздравили једни са другима.
пот. др Кисел
војноуправни саветник 10
Боривоје М. Карапанџић, публициста у емиграцији, у својој
књизи „Сведочења", наводи исказ пуковника Бранислава Пантића,
члана Дражине делегације који каже - да су Немци показали Дражи
Михаиловићу на преговорима у Дивцима (11. XI 1941) фотографије
њихових убијених и масакрираних војника, октобра 1941. године - у
Љуљацима и Барама - Горњи Милановац.
Кад је Когард показао те фотографије Михаиловићу, упитао
га је:
„Да ли су вам познате те фотографије и одакле оне потичу?"
Дража је узео фотографије, разгледао их и кратко одговорио:
„Не".
На то је пуковник Когард опет приметио:
„Не, не! Ми имамо сигурна обавештења да су у тој борби учествовали и ваши људи под командом мајора Палошевића" (Миодраг - Ј.Р).
Дража је одговорио:
„Могуће. Ја за то нисам знао, нити сам издао наређења да се та
борба води".
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„То Вашу одговорност не умањује..."
Пуковник Бранислав Пантић наводи да је - „због тог невиђеног
вандализма - била онако страшна и крвава одмазда у Крагијевцу..." 1 1
Против преговора противника, па и ратних, нема и не може
имати приговора. Сви преговарају у рату, тактизирају, траже повољне околности за себе, захтевају признавање права заробљеницима да
буду третирани по међународним конвенцијама итд. Међутим, овде
није реч само о преговорима. Овде је Михаиловић тражио савезника
у борби против народноослободилачких партизанских одреда, односно „против комунизма". Тражио је помоћ у оружју, муницији у првом
реду. Кад се пажљиво прочита цитирани документ види се да је Миха-

иловић шест пуШа на шесШ месШа, тражио да му се испоручи муници-

ја, па чак и - одмах! На једном месту каже да је и дошао на преговоре
- да тражи муницију. И даље, кад му Когард наглашава да ако његов
одговор не буде позитиван да ће борба против четника бити настављена, Михаиловић понизно, готово као да се предаје, одговара „Нећемо

се бориши ироШив Немаца, па ни онда ако нам ова борба буде намеш-

нуШа!}\ Сем муниције Михаиловић је односно мајор Мишић тражио да

Немци уиуте официре за везу у њеТов шШаб. Пантић, члан делегације

каже да Дража Михаиловић никад и ни у ком случају није намеравао
да се бори против немачких оружаних снага. То веома јасно говори како је схватао „борбу за слободу" тобожњи антифашиста и тзв. први герилац Европе. Мајор Мишић је ту Михаиловићеву верност према оку-

патору „зачинио" речима: „Ми вам нећемо биши неверни!"

Ради потпуније Михаиловићеве замисли о колаборацији са Немцима треба навести и део ј о ш једног документа са тих преговора. То је
изјава коју је 1957. године, у емиграцији, записао пуковник Брана Пантић, један од чланова Дражине делегације на преговорима у Дивцима,
из које наводим један део:

3. Како су за борбу прошив комунизма поШребна средсШва,
Шо Шражим да ми се из немачкоТ раШноТ плена, за први моменаШ, стави на располаТање:
- 20.000 пушака,
- 200 миШраљеза,
- 2.000 пушкомиШраљеза, - 1 0 0 лаких бацача,
- 100.000 ручних бомби, ~ муниције: 500 меШака на пушку, по
2.000 меШака за миШраљез и пушкомиШраљез ипо 100 мина за
сваки минобацач.
Целокупно наоружање, по врсшама, да буде исШоТ модела и калибра.
- 20.000 јуТословенских војничких униформи,
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- 20.000 пари војничких ципела...12
Очевидно, кад се све прочита, кристално је јасно: у селу Дивцима 11. новембра нису вођени само преговори између Немаца и Михаиловића, већ је вођа четника Михаиловић тражио наоружање од Немаца! И то још 1941. године, у првој години рата. Тражио је не само
оружје и муницију, што јесте најглавније, већ и да му Немци, односно
окупатор, наоружају и опреме војску од 20.000 људи. Тражи: и оружје,
и опрему, и одећу, и обућу! И то за борбу против партизана, бораца
за ослобођење од окупатора.
То је био потпуни „антифашистички потоп" пуковника Драгољуба Михаиловића! Отад он „плива", некад мање, некад дубље, у водама
колаборације са окупатором, најпре са Немцима, па Италијанима. Тонуо је, дакле, Михаиловић у сарадњу са окупатором још на почетку
устанка и наставиће да тоне дубље и дубље - до потпуног понора.
Овим документом Михаиловић, вероватно неопрезно, признаје
још једну чињеницу да је напао партизане (он каже „комунисте") 31.
октобра 1941. године. Тада су његови одреди фронтално напали партизанске одреде код Ужица и Ужичке Пожеге, Ивањице, Косјерића,
а потом код Краљева односно у Чачку, и у читавој западној Србији. То
Михаиловићево признање - да је повео борбу против партизана, требало је, вероватно, да му послужи као врста легитимације да би добио
оружје од окупатора. Али, на његово разочарење, није га добио! Немци му нису веровали. Сматрали су да је пробритански човек.
Једна од „карактеристика" овог Михаиловићевог потеза на сасгганку у Дивцима огледа се у упорном инсистирању да се гарантује
тајност не само његових захтева од окупатора, већ и самих контаката.
Човек који се дуго бавио војном обавепггајном службом (два мандата
војног аташеа - у Софији и у Чехословачкој) сигурно је знао да се тајним пословима много шта може сакрити од јавности, од народа. Знао
је и то да маса његових четника, и то не саамо војника, него и официра и подофицира, не би прихватила сарадњу са окупатором, посебно у
борби са партизанским одредима, тј. против браће, односно синова
истог народа. Знао је то и много шта друго, али је лоше процењивао,
јер се и у овом његовом случају показало да се тајни договори и споразуми не могу дуго држати у тајности.
Темељитост у том погледу није му била јака страна. Као и у
многим другим његовим потезима, и овде је био самоуверен и прецењивао је своје способности.
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„Ненед Митровић добио задатак - од Матла..."
Дража Михаиловић наставља, разним каналима, контакте са
Немцима. Управо то чине команданти по његовим упутствима и одобрењима. На једној страни Михаиловић је, као бајаги, желео да „чува
српски народ", и да не „изазива окупатора" на репресалије, а на другој сгално давао упутства - да четници најенергичније и без милости
„уништавају комунисте". Знао је добро, да народноослободилачке одреде не чине само комунисти, већ је у том саставу огромна већина народа, бораца, који нису били комунисти, али су као патриоти следили
народноослободилачку, антифашистичку и антиокупаторску борбу
којом су руководили комунисти. То је Михаиловић, нема сумње, добро знао. Али је једноставно био „инфициран" појмом „комунисти".
Прихватио је не само терминологију о комунистима и о „комунизму"
којим су се служили: Гестапо, Недићева „Специјална полиција" и њихова пропаганда, него је практично усмерио своје четничке јединице
искључиво против народноослободилачких партизанских одреда,
против свог сопственог народа. Није умео, или није могао да проникне у суштину проблема - шта значи његово приближавање окупатору,
тежња да се од њега „ишчупа", „извуче", „добије" опрема, муниција,
оружје, како би водио успешну борбу против сопственог народа?!
Право је чудо како није могао да схвати да окупатор жели да и у периоду окупације ј о ш више завади народе бивше Југославије, па и српски народ - да се међусобно туку и уништавају на своју штету, а у корист Немаца. Образован и школован војник, обавештајац, није могао
да у ратним условима проникне у немачку па и италијанску и бугарску
тежњу да у Југославији подгреју међусобне сукобе у духу старе римске крилатице „ <3тс1е е1 тхрега" (завади, па владај)?! Усвојој антикомунистичкој заслепљености веровао је да он вешто „користи" окупатора, а не да окупатор користи њега?! Та стална колаборација са Немцима, нарочито са Италијанима, делимично и са Бугарима и Мађарима, некад тајна, некад јавна, некад потиснута, па оживела, да би га на
крају ставила „под свој скут" и толико га компромитовала да га се одрекну и западни савезници па и сам Краљ Петар II.
Пошто је део својих одреда легализовао код Недића, а тим и код
немачког окупатора, Михаиловић је, ипак у почетку 1942. године био
у немилости код Немаца (уценили су га после операције „Подухват
Михаиловић" од децембра 1941), па су га повремено гонили (на пример после „бацања" авио - пошиљки савезничких авиона у пролеће
1942. на падине Голије). То све њему није сметало, да поједини његови команданти, па и други сарадници (Предраг Раковић и Драгиша В а -
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сић, на пример) буду у „контактима" са Немцима у појединим градовима. Тако „Херман" (тајни назив за мајора Радосава Ђурића, Дражиног делегата за јужну Србију) 3. јула 1942. године извештава:
„Ненад Митровић (то је онај капетан који је са Михаиловићем,
поред других био на преговорима са Немцима у Дивцима, 11. новембра 1941) добио од Матла задатак (подвукао Ј.Р.) да се преко погодног лица утврди да ли у Албанији постоји устанак против Талијана... Потребно је да Ви дате одТоворе по предњим питањима која
конвенирају нама, без обзира на стварно стање које ће се дати Матлу..." 13
Како то звучи и шта значи?
Дражин официр „Ненад МитровиНдобио задатак од Матла"?
Д о б и о задатак - од окупатора, од Матла, капетана Абвера, немачке
обавештајне службе? Ко то даје задатке Дражином капетану? Окупатор! Другог нема!
Ускоро, 6. јула, опет „Херман" јавља Михаиловићу да Ненад
Митровић и Матл међусобно комуницирају. Најпре јавља да Ненад
покушава да извуче жену и кћерку Драгише Васића из логора на Бањици, па закључује:
„Немац др Матл познаје Драгишу од пре и преко Ненада изјавио жељу да би хтео он сам да се приватно састане са Васићем где он
жели. Претходно да се састане са Ненадом". 1 4
Дакле, и Драгиша Васић и, тај „високи интелектуалац" је занимљив за Матла и његову службу! Да ли је дошло до њиховог сусрета
- не зна се.
У књизи депеша примљених у штабу Михаиловића, у лето 1942.
године, много је оних који говоре о набавци оружја од окупатора. Тако „Јозеф", тј. Александар Михаиловић Саша, командант Београда,
11. јуна, јавља Дражи:
„Имамо могућност да од Немаца купујемо муницију на вагоне.
Садржина вагона: 240.000 пушчаних метака и 6.000 бомби. Цена
230.000 динара. Молим одобрење и задужење овде да од Вас добијем
новац. Рок нам је 15. јуни". 15
У депеши од 15. јуна Валтер (Драгутин) јавља:
„У преговорима смо за набавку муниције из Смедерева... Један
вагон 330.000 динара. Од кога да узмем новац? Јавите могуће истоварне станице, адресанте на прузи нормалног колосека..." 16
И све то у Србији. у Београду и Смедереву! А понеко од историчара, ваљда су преобјективни, стално тврде - да Михаиловић и његови команданти нису сарађивали са Немцима. То су, као, чинили четни-
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ци на своју руку са Италијанима?! По њима, Србија је „чиста". Д о к у мента, р а з у м е се, г о в о р е друкчије.
Ш т а б Мајевичке ч е т н и ч к е групе 18. јула о б а в е ш т а в а п о т ч и њ е не ј е д и н ц е о п р е г о в о р и м а које су „ о д р е ђ е н и д е л е г а т и " водили са представницима н е м а ч к е војске у Тузли. О б а в е ш т е њ е је п о т п и с а о командант „војвода мајевички" Радивоје К е р о в и ћ . К е р о в и ћ наводи да су
„ о д р е ђ е н и д е л е г а т и " , п о р е д о с т а л о г изјавили:
„Признајемо
смо сПремни лојално

њ е м а ч к у окупацију Југославије.
сарађивати

са

њемачким

Изјављујемо да

власШима..."

Н е ш т о касније, 2 0 јула, о д р ж а н а ј е седница к о м а н д а н а т а четничких д е л е г а т а на којој је „ д е л е г а т " М и р к о Ђ у к а н о в и ћ о б а в е с т и о о
р а з г о в о р и м а са Н е м ц и м а у Тузли, па је з а к љ у ч и о да нико, „ б е з о д о б р е њ а ш т а б а групе" не сме водити п о с е б н е п р е г о в о р е са представницима Н Д Х , н е м а ч к е војске и муслимана. У с к о р о , 10. августа, „војвода
мајевички" п и с м е н о је о д г о в о р и о к а к о су његови п о т ч и њ е н и примили
преговоре:
„ Ш т о се т и ч е хрватске војске, о н а је до данас према нама била
к о р е к т н а и у њих и м а м о повјерења.
У њ е м а ч к у војну силу и м а м о п о т п у н о п о в ј е р е њ е и с п р е м н и с м о
с њ о м п о т п у н о л о ј а л н о сарађивати, с а м о а к о су наши ж и в о т и и имовина о б е з б е ђ е н и .
До данас није забележен ниједан

случај наПада са наше стране

на њемачку војску не само на Мајевици, не!о и у ијелој Босни. а Јарантујемо да се Шо ни у будуће неће десити "V
„ В о ј в о д а Мајевички", свакако по М и х а и л о в н ћ е в и м упутствима,
„гарантује да у целој Б о с н и " четници н е ћ е нападати о к у п а т о р а н е г о да
ће л о ј а л н о сарађивати!
И з н а р е ђ е њ а команданта мајевичке ч е т н и ч к е б р н г а д е п о ч е т ком августа 1942. у п у ћ е н о г команданту Д р и н с к о г б а т а љ о н а види се да
мајевички ч е т н и ц и „ л е п о сређују своје о д н о с е са Н е м ц и м а " . Чак д е л е
и путеве којима ће се кретати четници, које четници т р е б а да о с л о б о де за немачку м о т о р и з а ц н ј у , иа и да нх поправе:
„...Мишл 3 ења сам да бн х и т н о т р е б а л о , за сада о с л о б о д и т п пут,
Б и ј е љ и н а - З в о р н и к и оправитн п о р у ш е н и м о с т , ј е р је тај иут п о т р е б а н
Н е м ц и м а и који к а т е г о р и ч к и т р а ж е да се то у и н т е р е с у мира о д м а х
м о р а учинитн.
...Ради т о г а п о з н в а м Вас да ми најдаље до н е д е љ е . 9. о. м. п о д н е с е т е и з в е ш т а ј о у ч и њ е н о м к а к о би могли б л а г о в р е м е н о известити н.емачку к о м а н д у . " 1 8
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Дража: „Фрике, одличан рад" - за сарадњу са Немцима
Колаборација са окупатором, Немцима, у Србији се наставља.
И то, према приликама - негде тајно, негде јавно. Она је имала више
осцилација. После састанка делегације Михаиловићеве Врховне команде са делегацијом команданта Србије на челу са пуковником Когардом у Дивцима 11. новембра 1941. године, на коме је Дража (иако
није добио оружје и муницију коју је тражио од Немаца) обећао Когарду да се „неће борити против Немаца, ни онда када буде нападнут"
и пао на испиту борбе против окупације, а положио „колоквијум" из
колаборације. Тада му Немци нису веровали, па су после заузимања
слободне територије Ужичке републике, у децембру 1941. године,
што је већ речено, извршили изненадни напад на подручје Равне горе
и том приликом заробили неколико стотина четника, док се Михаиловић једва извукао. Тада су га немачке власти у Србији уцениле са 200
хиљада динара што је Михаиловић - жалећи се Влади у Лондону оценио „омаловажавајућом сумом". 1 9
Већ крајем 1941. године Немци „окрећу ћурак", па почиње полујавна (Михаиловић такође „окреће ћурак") или јавна сарадња са
четницима. Долази до легализације великог броја његових одреда не
само у селима него и у градовима, посебно у заједничком фронту против партизанских одреда у рејону Чачка, Ужица, Пожеге, Ивањице,
Нове Вароши и северног дела Санџака.
Један кратак докуменат из тог времена веома добро осветљава
стање докле је било дошло четничко служење Немцима. Самозвани
војвода Милоје Мојсиловић, који је лично стрељао неколико заробљених партизанских бораца у Трнави, децембра 1941. године упутио
је команди немачке јединице у Чачку писмо у коме каже:

„ К-Шу Немачке оружане силе:
Молим пошаљиШе 2 камиона за превоз заробљених комунисШа
које Шреба одмах сШрељаШи без икаквоТ изТовора, односно даљеТ проверавања..."2®
Сам Дражин „војвода" већ пресуђује. Изриче смртну казну „без
икаквог проверавања"! Зна се, да ће за заробљене партизане, као
трампу, од Немаца добити муницију. Овде се пало врло ниско: трампити браћу која су се борила против тог окупатора, а од њега добити
муницију за нове жртве.
Легализација четничких јединица врло широко је спроведена у
Србији (али и у Црној Гори и Босни). У Србији су, по Михаиловићевом наређењу, легализовани одреди: Љубићки - капетана Предрага
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Раковића, Пожешки - капетана Милоша Глишића и Вучка Игњатовића, Ужичко-пожешки - мајора Манојла Кораћа, Црногорски - капетана Николе Младеновића, па одреди капетана Радована Стојановића и Војислава Пантелића у Лозници, Живана Лазовића у београдском округу, капетана Боривоја Рајковића у Косјерићу, Николе Калабића и бројних других четничких одреда. Командант В а љ в е с к о г четничког одреда, поручник Нешко Недић, издао је 13. децембра, пошто
је легализован, наређење о сарадњи са одредима Недићеве владе, у коме, пред осталог, стоји:

„Ми зашо нећемо и не можемо са Немцима, али нећемо ни у
отеорену борбу, коју сада не можемо издржати. Ми ћемо насШавиШи да се спремамо да се наоружавамо и почећемо борбу онда
кад наши савезници вежу немачке снаТе на Балкану и буду у сШању да и нас поШпомоТну. ДоШле, док овајмоменаШ не дође ми морамо искорисШити расуло код комунисШа да их разоружамо Ше
да нам на пролеће поново не омеШу наш плански рад
Легализација Михаиловићевих четника узела је велике размере. Мајор Миодраг Палошевић извештаво је о томе Михаиловића 5.
новембра 1942. године:

„ Сви наши команданШи у Шумадији, а делимично и они у западној и исШочиој Србији, леТализовани су и служе Недића или Пећанца".22
До краја 1941. године у Србији је било легализовано око 2.000
четника, наводи Никола Николић. Према извештају заповедника Србије генерала Бадера од 20. јануара 1942, и написаног податка Недићевог М У П жандармерија је снабдевала 72 официра, 7.963 војника са 77
пушкомитраљеза, 7.910 пушака , 196 пиштоља и 1.867 бомби. Током
1942. сви четнички одреди у Херцеговини били су легализовани и Италијани су их снабдевали, а било их је између 6 и 7 хиљада. 2 3
Мајор Милан Калабић, отац Николе Калабића, од почетка служи Недића. Он је под своје окриље примио више четничких легализованих одреда, па је тако служио и Михаиловића. Штитио је Михаиловића у западној Србији и Шумадији све до средине марта 1942. године,
када је постављен за окружног начелника Крагујевачког округа, а касније за начелника Пожаревачког округа. Тамо се под његово окриље
стављају Михаиловићева Рудничка и друге бригаде под комадом Нешка Недића, Драгомира Топаловића, Драгише Нинковића и других.
Под свој „штит" ставио је и Александра Ацу Аксентијевића, члана
четничког Централног националног комитета, и овај је ускоро јављао
Михаиловићу:
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„ Калабић је обезбедио сшоиосшо вашу безбедносш на овој шериторији, па моли да дођете овамо..."24
Један од Дражнннх команданата који се посебно „прославио" у
сарадњи са Немцима свакако је Предраг Раковић. Он се „легализовао" по налогу Д р а ж е Михаиловића ј о ш у познатој првој немачкој
офанзиви крајем новембра и у децембру 1941. године. У с п е о је да се
„повеже" са Марисавом Петровићем, командантом 5. добровољачког
одреда да би убрзо успоставио односе пуне и легалне сарадње са немачким командантом Чачка Фрикеом, па најзад легално увео своје
четнике у сам Чачак, који су били запосели Немци. О том свом раду
Раковић је известио команданта Михаиловића:
„На дан 1. маја 1942. Јодине примио сам команду места у Чачку са својим одредом, мада сам био илеТалан. Фрике ме у почетку никако није трпео. И њеТа сам убеђивањем уверио да сам лојалан и да сам под командом Недићевом, чиме се задовољио...
Наравно, у овој околности, морао сам крајем марта да одем у
БеоТрад и 7 дана сам свакоТ дана био приман код Цеке Ђорђевића, Масаловића и Недића... "25
На полеђини тог извештаја Михаиловић је написао своју „оцену":
„Фрике (надимак Раковићев, прим. Ј.Р.) - одличанрад"26
„Одличан рад!" Који рад, побогу? Потпуно савезништво са окупатором. Бити командант Чачка - као четник Драже Михаиловића,
тог Чачка кад га Немци држе под окупацијом, а Раковићу дарују звање команданта - то је д е о посла окупатора!
Тај исти Раковић, који је био командант места у Чачку када су тај
град Немци држали под окупацијом. пошто га је Михаиловић оценио
„одлично", наставља своју колаборацију са Немцима и у следећим годинама. Ево неколико његових извештаја које је упућивао Михаиловићу
о тој сарадњи. У извештају упућеном 23. марта 1943. године стоји:
„Бр. 2650, од Фрикеа број 110. Наставак 1: Хатиење наших људи више неће битиу рејону немачке команде Г. Милановац. Ако
поТине окупаторски војник на овом терену неће се палипш редом куће, већ само по нашем списку и то партизанске и само ће
се партизани убијати. На друТом састанку био је присутан и
поручник Маја. УТоворили смо све потребно и орТанизовали се
за уништење комунистичке Трупе Лабуда Лабудовића (1. шумадијски одред, прим. Ј.Р.) који опершие у срезовима: таковском, качерском и орашачком. Обавештајну службу у Тоњењу
ове Трупе врши бивши председник општине са Рудника Коста
Костић. 'Гако ћемо искористити Немце за уншитење ове Тру-
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пе. УТоворили смо да Вучковић. (Звонко, прим. Ј.Р.) упошреби
једну своју јединицу за чишћење среза качерскоТ, али одвојено
од Немаца и илеТално. Она неће бити узнемиравана од Немаца
и друТих..."21
Све је, дакле, јасно. Сарадња и то борбена је потпуна. И са знањем и одобравањем Михаиловића.
Други извештај је од 26. фебруара 1943. године:

„Немачки команданШ у Горњем Милановцу поручник КриТер
писао мије писмо и молио да се сасШанем с њим иод условом који ја посШавим у поТледу моТ обезбеђења. РазлоТ сасшанка није
ми изнео. ОбавешШен сам да је у великој кризи. Ја бих се сасШао,
ако ви одобриШе. Мислим да ми неће подвалиШи, а надам се да ћу
неку корисШ од њеТа извући. Молим хиШан одТовор по овоме
Трећа депеша Раковићева за Михаиловића је од 29. марта те године:

„Не осећа се никакав комунисШички рад... Увези са заплењеном
архивом

од

инж.

ПошШића

(заменик

команданта Чачанског

НОП одреда, прим. Ј.Р.) као њеТови сарадници у срезу љубићском сШрељане су 63 особе! Још има да се похваШају 84 у срезу
Шаковском и љубићском, али решио сам да ове похваШа жандармерија и спроведе у БеоТрад у лаТер, Ше да се Шамо сШрељају када се деси да неки окупашорски војник поТине, као шШо је
био случају ДраТачеву недавно".29
Из овог четничког документа, веома је видљиво како су Михаиловић и његови сарадници „спасавали српски народ": стрељали или
слали у немачке логоре.
И опет се види - каква је била та сарадња са окупатором. Ти то~
божњи „заштитници" српског народа похапсиће људе, послати их у
Београд „у лагер" да их стрељају „кад погине неки немачки војник".
Директно хватају људе и шаљу их да их Немци стрељају!

„Дангић у Београду ради,.. тражио новчану помоћ
и добио два милиона..."
Колаборација Михаиловићевих четника са окупаторима Немцима, Италијанима и Бугарима протеже се током свих ратних година
у готово свим крајевима окупиране Југославије у Србији, Босни, Цр~
ној Гори, Далмацији. Значи - свуда, свуда. Иако је немачка команда у
Србији, после завршетка тзв. прве офанзиве против народноослобо-
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дилачких партизанских одреда у Србији, са једном својом јаком јединицом направила изненадан и брз препад на Равну гору Михаиловић
је остао веран изјави коју је дао немачким преговарачима у Дивцима:
наставио је, преко својих овлашћених команданата, даљу колаборацију. Е в о о томе једдог документа из источне Босне. Делегати Вишеградског четничког одреда водили су 15. јануара 1942. године у Вишеграду преговоре о борбеној сарадњи са Немцима и Италијанима и о
томе послали телефонску депешу четничком штабу у Рогатици:

„ Обавесшите све наше неШнике и командире чеШа> који се налазе на домаку РоТаШице, да су данас, 15, јануара 1942. Тодине, делеТаШи Српских чеШника Босне водили преТоворе са Њемачком и
ИаШлијанском командом у ВишеТраду. Резулшати су повољни.
ЧеШници и Нијемци неће имаШи никаквих сукоба ниШи сукоба
сме биШи. Наши чеШници имају осШаШи на досадашњим месШима и дужносШима, или Шамо Тде се укаже поШреба. Наша борба
проШив усШаша продужава се без икакве промене. НемојШе дозволиШи да се у вашој близини налазе комунисШи, проТонише их
и показујШе их Нијемцима. Пред њемачком војском појавиШе се
као српски национални чеШници. Нрема њемачкој војсци будиШе
корекШни. НемојШе дозволиШи да се деси било какав инциденШ.
са њемачком војском. Пролаз њемачких Шрупа је слободан и не
шШеШи инШересима наше борбе. ДеШаљан извјешШај о Шоку преТовора о заједничким закључцима добићеШе убрзо. ДелеТаШи:
поручник Булован, пошпоручници АнШонић и Јовановић.
Командант Вишеградског четничког одреда поручник Катић о
овом договору са Немцима и Италијанима писмено је обавестио мајора Бошка Тодоровића, једног од команданата четника у источној Босни, а потчињеним јединицама достављена је депеша „на знање и
строго придржавање".
Четнички командант источне Босне, жандармеријски мајор Јездимир Дангић, јануара 1942. године је, са знањем и одобрењем Михаиловића, путовао у Београд где се састао са Миланом Недићем и немачким командантом Србије генералом Паулом Бадером. У извештају који је Бадер 9. јануара упутио команданту Југоистока, између осталог, стоји да му је Дангић непрестано јављао да не жели да се бори
против Немаца. „Он је са три немачка војника, који су пали у руке његовим људима, добро поступио и вратио их здраве и читаве с њиховим
оружјем и са једним мотоциклистом и његовим мотоциклом". И даље,
„да се не налази у положају устаника против немачких власти", јер он
жели, како је јављао, „само да уништи комунисте".
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Дангић је провео у Београду више дана и при том га је пратио капетан Ј о з е ф Матл, онај исти који је „углавио" и Дражин састанак са
представницима немачке команде Србије у Дивцима, 11. новембра
1941. године. Од Недића и Бадера он је тражио помоћ у оружју и опреми како би се, заједно с Немцима, борио против комуниста. Бадер у наведеном извештају каже да се Дангић најпре састао са његовим начелником штаба пуковником Кевишом у Бајиној Башти, када је изјавио
„да је спреман да се са свим својим људством безусловно стави под немачку команду за потпуно уништење комуниста у источној Босни...".
Затим, Бадер наводи резиме Дангићевих разговора са Недићем;

„Посттнута је начелна сагласносШ око задашака да се у исШочној Босни, а Шиме и у Србији, обезбеди мир, да се оконча са
масовним убијањем, а Шакође и око јасноТ сазнања да се све Шо
може иосШићи једино у сарадњи са немачким ВермахШом. ДанТић је приШом изјавио да би се он са својим људима, чак и у случају једноТ опшШеТ балканскоТ усШанка и искрцавања ЕнТлеза,
верно борио на сШрани Немаца
Михаиловић је пратио Дангићеве разговоре у Београду, па је о
томе, једним телеграмом, ј а в љ а о капетану Драгославу Рачићу, команданту Церског четничког одреда:

„ДанТић у БеоТраду ради. Помоћ у свему сиремна и ускоро
сшиже...
Ускоро, Михаиловић је добио „конкретан" извештај о Дангићевом „раду" у Београду:

„ДанТић. Шражио новчану помоћ и добио два милиона. Помоћ у
људсШву и оружју ради сузбијања парШизана обећана. Немци су
сШавили до знања да ће сав Шерен очишћен од парШизана имаШи у поШпуној власши. Ово је за наше равнање
Нема сумње, све је Михаиловић знао, пратио и оцењивао, све
одобравао. Све је знао, нема недоумице. Документа говоре како је он
„пливао" колаборантским водама, тражећи помоћ у оружју и од „црног ђавола". Пливао је он тим водама и кадгод му затреба, преко својих делегата, обећавао да ће се борити - против западних савезника, а
њима се, наравно, заклињао на верност и савезништво.

Дража: „Нека Јевђо тражи топове..." - од Италијана
У Црној Гори четници су врло рано, готово као и у Србији, почели да сарађују са окупатором, управо чим су се определили за отво-
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рену борбу против народноослободилачког покрета у јесен 1941. године. Већ 17. јануара 1942. године склопљен је први писмени споразум
између представника штаба пуковника Б а ј а Станишића и команданта
италијанске дивизије „Таро". Истог месеца долази и до споразума између капетана Павла Ђуришића са италијанским окупатором. Коначан споразум између војног гувернера Црне Горе и команданта италијанских трупа генерала Пирција Биролија и команданта четничких
снага у Црној Гори генерала Блажа Ђукановића, потписан је 24. јула
1942. године. Тај споразум практично је примењиван на подручју које
је контролисала италијанска дивизија „Венеција".
Одредбе тог споразума биле су понижавајуће за црногорски народ. На пример, у другој тачки споразума се каже:

„ЦрноТорски националисти истичу њеТовој екселенцији Гувернеру своју бескрајну захвалносШ према свим иШалијанским властима у Црној Гори за иомоћ коју су досад указали црноТорском народу и увјеравају да ће са вјечним иоилШовањем се сећаШи храбрих италијанских војника који су дали свој живот у заједничкој борби против комунизма"
Затим, у тачки 5 пише:

„ЦрноТорски националисти, без обзира на коначан исходрата,
неће никад уиотребити оружје иротив италијанских трупа
Очевидно, то је четничка заклетва италијанском окупатору на
верност, снисходљива и понижавајућа. Иза свега тога стајао је Михаиловић.
Одредбе свих тих споразума обезбеђивале су заједничке операције против партизана, а Италијани су се обавезивали да четнике
снабдевају оружјем, храном, одећом и обућом. Четници су чак и плате примали од Италијана, а породице погинулих четника добијале помоћ. Та сарадња током лета 1942. године ишла је све даље и шире. Тим
споразумима три „летећа одреда", под командом Ђуришића, Станишића и Поповића по око 1.500 људи била су службено призната.
Пуковник Бајо Станишић 29. септембра 1942, у молби команданту пешадијске дивизије „Ферара", моли да овај нареди команданту
пука у Даниловграду да изда муницију Зетском одреду - 66 сандука муниције разних калибара за разне врсте пушака - југословенских и италијанских. Из докумената бр. 195. види се да је Зетски одред добио сву
тражену муницију.
Снабдевање четника у источној Босни муницијом и другим наоружањем почело је врло рано, још крајем новембра 1941. године. Према споразуму између команданта четничких јединица источне Босне
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и Херцеговине мајора Бошка Тодоровића (кад су Италијани дозволили четницима да поседну Фочу) четници су добили од Италијана око
3.000 пушака, 2 минобацача, 2 топа 65 мм, преко 60.000 метака и веће
количине хране. 35
И Вук Калаитовић Калаит из Нове Вароши „где су и Италијани", извештава Дражу: „Италијани су ми обећали дати тешко оружје...
Народ је уз мене... Народ мисли онако као и ја..." Најзад, почиње последњу реченицу:
„Мој народ!..." А Дража бележи на том писму: „Као да је краљ"!
Тако се допуњавају и надмудрују, док им Италијани обећавају и испоручују оружје! 3 6
У депеши Дража Михаиловић - Иштвану (П. Баћовићу, пр. Ј.Р.)
од 6. децембра, тражи разне податке, међу којима и о томе „откуд партизанима тенкови":
„Доставите тачне податке шта Италијани евакуишу, пгга од њихових трупа остаје... Јавите откуда партизашша тенкови? Молим вас
проверавајте ствари да ми се не достављају подаци бегунца који у страху
измишљају немогућности. Нека Јевђа 1леда да добије тоПове - брдске на
Првом месту на послугу, а вратићемо им кад на врби роди грожђе." 37
Шта говори ова Михаиловићева депеша не треба тумачити. Он
директно наређује - да се од окуиатора траже брдски тоПови да би
их његове јединице употребиле против народноослободилачке војске.
То сопствено учешће, директно наређивање за колаборацију могло
се, само донекле, у ратно време покрити, али трајно - није. То се ретко може срести у његовим документима. Иначе, он увек оперише псовачким речником о НОВЈ и у наређењима својим потчињеним: комунисти, троцикисти, Цигани, Јевреји, мафија и све у том тону!

„Србин никад неће устати против италнјанске војске..."
Командант пљеваљске бригаде поручник Јован Јеловац, 25. децембра. пише „господину министру", поред много шта, па каже:
„Стање нашег оружја изгледа овако: око 750 српских пушака,
онда 640манлихерових које су дали Талијани..."38
И Јеловац јавља - да су „Талијани дали" 640 пушака. И потписује се као „Ваш поручник". Све се јавља, све се зна. Михаиловић је сасвим „у току" колаборације коју сам или преко Остојића, усмерава и
свакодневно - све зна шта се догађа.
Један докуменат, који је потписао командант 2. италијанске армије Марио Роата од 26. септембра 1942. године, веома је занимљив и
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много говори. Реч је о извештају који је упућен Врховној команди италијанске армије о стању четничке милиције. Поред осталог Роата наводи да се „указује могућност да се наоружа још 6.000 четника". О
свом свесрдном сараднику Јевђевићу, Роата у наведеном извештају,
истиче да је у „једном меморијалу" изнео „искрену сарадњу са нама",
па га цитира:
„Сарадња са Италијом је од пресудног значаја за српски народ и

никада Србин неће усташи против италијанске војскеу јер би такав

поступак, поред тога што би представљао незахвалност и злочин, био
такође и велика лудост.

Без обзира на исход рата, братство у оружју и заједнички проливена крв (четници су у борби против комуниста изгубили преко 600
људи) цементираће срдачно пријатељство са Италијом. Никаква лондонска влада ни било који фактор неће нас скренути са овог пута и ове
политике, јер једино то пријатељство је у стању да омогући остацима
српског народа да преживи". 3 9

Дакле, „ниједан Србин неће устати против италијанске вој-

ске"! И ј о ш „братство у оружју и заједнички проливена крв". Са окупатором - „братство у оружју"! То су, сумње нема, прави докази о потпуној и трајној колаборацији са окупатором. Овде није на одмет подсетити се обећања које је Дража Михаиловић дао Немцима ј о ш при
првим преговорима у Дивцима 11. новембра 1941, како је забележено
у записнику са тог састанка:
„Д.М.: Нећемо се борити против Немаца, па ни онда ако нам ова
борба буде наметнута..."
А Михаиловићев сарадник и учесник у преговорима у Дивцима
мајор Александар Мишић (на жалост и срамоту - син легендарног великог војводе Живојина Мишића), додао је:
„Молио бих вас да се свакој његовој (Михаиловићевој, пр. Ј.Р.)
речи поклони поверење. Ми вам нећемо бити неверни..." 4 0
Тих обећања током читавог рата држали су се и Јевђевић и Михаиловић. Кад год им се учинило корисним, према окупатору су били
сервилни, али и увек верни!

Напомене
1. Б р а н к о Л а т а с и М и л о в а н Џелебџић,

ЧеШнички покрет Драже Ми-

3. Радомир Вујошевић, Како су писани

ТиШови мемоари, П о л и т и к а ,

хаиловића, стр. 72,1941-1945, БИГЗ Београд, 1979.
2. Државни архив Вашингтон (ИА\У), мф Т=314,4.1457,1348
фебруар 1983.
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Од Неретве до Дрине четници у истом строју
са Италијанима и Немцима

т у р а ж а Михаиловић, начелник Штаба четничке Врховне команде и
I министар војни у емигрантској Влади др Слободана Јовановића,
својим најближим сарадницима, дуго је припремао своје трупе
из Далмације, ЈТике, Херцеговине, Црне Горе и Санџака (касније и из
Србије) да их ангажује у операцији за „уништење Титове државе", тј.
ослобођење територије у западној Босни, делу Хрватске, Лике, Кордуна, односно за учешће у немачко - италијанској операцији „Вајс",
познатој као битка на Неретви. Ову операцију планирали су највиши
војни и политички фактори Немачке и Италије. Претходни разговори о њеном планирању и извођену одржани су 19. децембра 1942. године у Ростенбургу у источној Пруској, а 3. јануара 1943. године немачки и италијански војни експерти предложили су коначни план операције „ В а ј с " да је одобре њихови генералштабови, односно највиши
политички врхови. Суштина тог плана састојала се у томе да се снаге
Народноослободилачке војске Југославије, које су контролисале велику ослобођену територију, опколе јаким удруженим снагама и унипгге. Италијани су се залагали да у тој операцији до максимума искористе четнике у борбама против Народноослободилачке војске. Немци су ту италијанску замисао прихватили, али су се залагали да после
завршене операције „Вајс" _ разоружају четничке јединице као потенцијалне непријатеље који могу „прискочити у помоћ" англоамеричким трупама, ако се искрцају на Балкан. Италијани су се томе противили, ј е р су до тада увелико веома успешно сарађивали са четницима у борби против партизанских снага и обилато их снабдевали у
оружју и муницији, храни, одећи и обући. Чак је и Павелић, на састанку с италијанским генералом Мариом Роатом на састанку у Загребу 7
- 1 0 . јануара 1943. године, прихватио италијански захтев да четници из
Херцеговине и Црне Горе могу доћи на територију Независне Државе Х р в а т с к е да се ангажују у борби против народноослободилачког
покрета. 1 После тога су четнички команданти у Лици, Далмацији и
Херцеговини склопили и споразуме са усташама за вођење заједничких борби. Тако су четници нарочито у Црној Гори, Херцеговини,
Далмацији и Лици сачињавали део помоћних трупа окупатора. За то
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време четници су, захваљујући непрекидној лажној пропаганди Владе
др Слободана Јовановића у Великој Британији, посебно браће Кнежевић (Радоје, министар двора и мајор Живан, шеф војног кабинета),
као и амбасадора емигрантске Владе у САД Константина Фотића
„убирали плодове борбе" које су водиле партизанске јединице против
окупатора. И подуго су уживали поверење западних савезника - као
„борци против окупатора". С времена на време, разним каналима, у
западни свет почеле су продирати вести о четничкој колаборацији са
италијанским окупатором. Михаиловић је већ, као опробани „мајстор" обмана и подвала, све те исге и сличне вести успешно негирао
током целе 1942. године. Тако је могућно разоружавање четника од
стране Немаца („кад изврше задатак") остало отворено.
У операцији „Вајс" ангажоване су велике и бројне снаге окупатора: 4 немачке и 5 италијанских дивизија, затим усташке и домобранске јединице, као и преко 12.000 Дражиних четника - из Лике. Далмације, Херцеговине, Црне Горе и др. - под командом италијанских виших официра и команди. 2 Снаге Народноослободилачке војске Југославије (које су ушле у директне операције у бици на Неретви) чиниле су 1. и 2. пролетерска, 3. ударна, 7. банијска и 9. далматинска дивизија - организоване у Главну оперативну групу (ГОГ), под директном
командом Врховног штаба, односно Јосипа Броза Тита, у коме су опер а т и в н е п о с л о в е в о д и л и помоћници н а ч е л н и к а В р х о в н о г ш т а б а к а п е -

тани Велимир Терзић и Павле Илић Вељко. После борби у западној
Босни јединице ове групе током феоруара
гидмпс
^
долину Неретве и директно угрозиле комуникацију - друмску и железничку - Мостар - Сарајево.
На свој начин је занимљиво питање - зашто су се италијански
окупатори, далеко више и доследније од Немаца, залагали за колаборацију са четницима? Зато треба нагласити да је њихова узајамна сарадња у борби против народноослободилачког покрета била подугог
века - читаве 1942. године.
Још на саветовању са својим водећим командантима за Црну
Гору, Херцеговину и Далмацију, одржаном у Зимоњића Кули 22. јула
1942. године, Михаиловић је наименовао команданте: за источни сектор капетана Павла Ђуришића. а за западни сектор пуковника Баја
Станишића. Ти његови команданти имали су писмене уговоре о сарадњи са италијанским окупаторским јединицама и заједничкој борби
против народноослободилачког покрета! Само два дана после тог саветовања, 24. јула 1942. године, потписан је општи споразум о сарадњи четника и италијанског окупатора у Црној Гори - између генерала Блажа Ђукановића и Пирција Биролија.
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Карактеристичан је један четнички документ (потписао га је 7.
новембра 1942. начелник четничке Главне команде у Црној Гори, мајор М. Црногорац), који открива докле је досезала колаборација коју
су четници наплаћивали у италијанским лирама.
Ево тога документа:
„Главном националном одбору Цетиње"
По указаној потреби упутио сам команднту дивизије „ Ферера" акт бр. 202 од 14. октобра 1942. Јодине, следеће садржине:
Молим команданта за наређење да се исплати следећим батаљонима дневница - налрада од 15 лира дневно за време операција, јер до сада ови батаљони нису примили ништа, а за 20 дана
по 15 лира дневно припада доле означеним батаљонима следећа сума новца:
Кочанском батаљону
II Требјешком батаљону
Луковском батаљону
Рудинско-трепчанском батаљону
Жупском батаљону
СвеЈа за 20 дана

79.050
28.950
65.550
75.900
86.550
327.000

лира
лира
лира
лира
лира
лира

Како је Њ. Екселенција Гувернер одобрио да се исплата изврши
у двије рате до 20 дана, то би за ове батаљоне требало исплатити 654.000 лира.
Ови батаљони водили су борбе са комунистима, на положајима: Уздомир, Кочане, Заврх, Зла Јора, Риђане, Броћанац, Кусиде, Трубјела, Горње Поље, Пресјека, ДуЈа, Стози, Голија, Вукотине Голије, Јаворак, Жива, Брезна, Бајово Поље, Пова, Волујак, Жупа, Крново, Мораково, Шавник и Војник..."
Михаиловић је све то пратио и усмеравао, све конце вукао из
Горњег Липова крај Колашина, где је боравио од 8. јула 1942. до маја
1943. године. У тим и другим сличним пословима, он се „чувао", није
лично потписивао споразуме, није ишао на договоре са окупатором,
али је друге немилице гурао испред себе у издају и тоталну колаборацију са окупатором.

Четнички штаб у Ловрану
Колаборација између четника и италијанског окупатора достизала је најшире размере у Далмацији, Лици и другим територијама тадашње тзв. Независне Државе Хрватске. Михаиловићев човек који је
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у правом смислу организовао и разгранао италијанско - четничку колаборацију на подручју Босне, Херцеговине, Лике, Горског Котара,
Далмације и Словеније био је самозвани четнички војвода Добросав
Јевђевић. Он је вешто користио своје предратне везе (био је посланик
у Скупштини Краљевине Југославије), па је постао Михаиловићев
емисар код Италијана и истовремено био у служби Италијана. Поред
њега, блиске и ране везе са Италијанима успоставиле су и Михаиловићеве потчињене „војводе" Илија Трифуновић - Бирчанин и поп Момчило Ђујић. Трифуновић почетком октобра 1941. године, Ђуић и Јевђевић средином лета те године већ сарађују са Италијанима.
У пролеће 1942. године Михаиловић је Трифуновића поставио
за команданта четничких снага у Далмацији, Лици, Херцеговини и Западној Босни, с тим што је истовремено био и „официр за везу" између четника Михаиловића и италијанске Друге армије. Бирчанину су
били потчињени: „Војвода" Момчило Ђуић у северној Далмацији,
потпуковник Илија Михић и мајор Славко Н. Бјелајац у Лици, у Херцеговини и југоисточној Босни потпуковник Петар Баћовић и „војвода" Добросав Јевђевић. Бјелајца, Михића и Баћовића, као искусне
оперативце, на одговорне дужности именовао је Михаиловић својим
наредбама, како би ојачао акције Бирчанина, Јевђевића и Ђујића.
Докле је политика Михаиловића досезала у четничко - италијанској колаборацији на територији Н Д Х упечатљиво сведочи извештај немачког опуномоћног генерала у Хрватској Едмунда Хорстенауа,
поднет 13. јануара 1943. године команданту Југоистока, а у вези са посетом италијанског генерала Мариа Роате Загребу. У том извештају
је записано и ово:

„... С обзиром на ироблем нетника који је покренуо Павелић,
испало је да под својом засШавом има 3.000 неШника око ПлашкоТ и Врховина, 8.000 око Книна, од којих су 3.000 из ХерцеТовине и још 8.000 у ХерцеТовини - шШо укупно износи 19.000 чеШника. Седам хиљада Ших неШника наоружавају, снабдевају и
плаћају ИШалијани... "4
Из извештаја генерала Грацијанија Занусија, помоћника начелника штаба 2. италијанске армије (под командом генерала Мариа Роате) види се да је четницима који су се налазили на територији Н Д Х
испоручено 30.000 пушака, 500 митраљеза, 100 минобацача, 15 артиљеријских оруђа, 250.000 ручних бомби, 7 милиона метака, 7 - 8.000 пари обуће... 5
И ови подаци сликовито потврђују ширину колаборације четника са окупаторском армијом фашистичке Италије. Достигла је - до дна.
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За ове велике борбене сарадње четника и италијанског окупатора поуздано је знао и сам Михаиловић. Разним каналима о томе је
била обавештавана и његова, тј. краљевска емигрантска влада у Лондону, тада под представништвом др Слободана Јовановића. Докуменат - упозорењње председника Министарског савета Краљевине Југославије од 11. децембра 1942. године сведочи о томе да је емигрантска
влада у Лондону знала за Михаиловићеву колаборацију са Италијанима и због тога га упозорила. Тај документ гласи:
„Представништво владе Краљевине ЈуЈославије Д. В. К. бр.
157,11. децембар 1942.
Ђенералу

Јодине, Лондон (врло хитно)

Михаиловићу,

Имамо обавештење које је Шутеј добио Преко Рима да Бирчанин, Јевђевић и Михић са својим одредима стоје у тесној вези
са Италијанима, да Михић чак има свој штаб у Ловрану у
Истри и да кољу невине Хрвате По Далмацији да би начинили
места Талијанима за сутра. Известите хитно како је моЈло
доћи до оваквих вести.
В. К. 157 - Јовановић, Председник МинистарскоЈ савета и застуПник министра војске, морнарице и ваздухоПловства
С. Јовановић. "6

Оброци за четнике - као и за италијанске војнике
У првој фази ове операције, пре непосредних и пресудних борби
на Неретви и њеног форсирања, ангажовано је око 6.000 четника из северне Далмације и Лике, а у другој фази далеко веће снаге, чак између
12 и 15 хиљада четника, укључујући и оне из Црне Горе. Знатно раније,
док још нису почели припреме за операцију у тзв. 4. офанзиви, и касније битке на Неретви, Италијани и четници су склопили бројне и врло
широке уговоре о узајамним дејствима. Из једног од тих споразума од
29. септембра 1942. године. веома је видљива потпуна колаборација - од
борбених дејстава против ослободилачке војске до снабдевања четника
свим војним и другим потребама. Ево само неколико одредби тог споразума између армијског генерала Роате. врховног команданта италијанских балканских снага, и Добросава Јевђевића, делегата Врховне команде Драже Михаиловића за Источну Босну и Херцеговину:
„1. Талијанска армија пристала је да леЈализује и храни још
3.000 људи у ХерцеЈовшш и источној Босни и то: у срезу Требињском 400, Јахорински батаљон 500, у срезу Билећком 500, у
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срезу Гашачком 400, у срезу Љубињском 400, Невесињски срез
400 људи, Ше 300 људи за иојачање босанском баШаљону...
2. Талијанска дивизија присШаје да упуШимо 3.000 људи за појачање Динарске дивизије, затим да Шом људсшву сШавимо на
располашње арШиљерију, бацаче, храну, и сваком војнику шињел и нове ципеле, Ше да их својим средсШвима ШранспорШују у
МеШковић - СплиШ - Книн...
5. За чеШнике војводе Бирчанина - 25.000 униформи...
6. Талијанска армија даје војводи Јевђевићу за босански баШаљон 2 Шешка бацача, са 200 ТранаШа, 300 пушака, са 50.000 пушчаних меШака...
10. Талијанска армија присШаје да за будуће плаШе војника (но~
вац) прима лично команданШ свакоТ нашеТ одреда и да он лично исплаћује војнике...
14. Оброци чеШницима имају се повећаШи на оброке равне иШалијанским војницима заједно са дуваном, сиром и коњаком!!!
(Подвукао Ј.Р.) 7

Дакле, италијански окупатор даје све: и оружје, и муницију, и
одећу (и иће и пиће, гаће) и, најзад, и плате за Дражине четнике који
ће, тако опремљени и удружени, да „спасавају народ".
Адвокат Тодор Перовић, четнички функционер, на саслушању
у Казнено-поправном дому 11. маја 1946. године, на питање на који су
начин пребачени херцеговачки четници из Херцеговине до Динаре,
одговорио је: „Прикупљање херцеговачких четничких јединица под
командом Баћовића извршено је половином децембра 1942. године у
Билећи и Требињу. Од половине децембра до конца децембра отишло
је прикупљених две хиљаде људи у три транспорта возом до Метковића где су се укрцали у трабакуле (лађе за обалску пловидбу). Искрцали су се у Солину код Сплита а одатле продужили возом до Книна.
Ове јединице снабдевале су се од Италијана храном и муницијом, а
пребачене с у , као што се види, италијанским превозним средствима".

Италијани и Немци хвале Лукачевића
Непосредно пред надирање Немаца према Неретви, Михаиловић 18. децембра депешом ј а в љ а мајору Баћовићу - Иштвану да је договорено, са Италијанима наравно, да трупе Павла Ђуришића долазе
на фронт италијанским аутомобилима и возом:

70.

Јован

РАДОВАНОВИЋ

„Јавио сам вам раније да је Павле био на Цетињу (опет, дакле,
са Италијанима и Михаиловић то зна, прим. Ј.Р.). Тамо су се сложили са планом дејства преко Прозора. Само треба да добије
одобрење од Сушака (од команде италијанске армије, прим.
Ј.Р.). Павле треба да добије одобрење у току 18. После ово!
треба да крећу аутомобилима до Никшића и даље возом до Јабланице (подвукао Ј.Р.). На тај начин брзином треба надокнадити изТубљено време... "8
Тог истог дана (18. јануара 1943) стиже италијанско одобрење за
превожење Ђуришићевих трупа до Неретве. О томе Јевђевић јавља
да је обавештен од Иштвана, тј. Петра Баћовића:
„Данас стиЈло из Рима да ЦрноЈорци иду преко ХерцеЈовине.
Нашим трупама одобрен покрет кад ЦрноЈорци крену од Прозора. Наш правац Грахово - Гламоч. Талијани дају храну, особље радио-станица, снабдевање и санитет. Бјелајца задржавају за посебну акцију коју они врше са њим за чишћење Лике.
Немци и Италијани затварају одступне правце. За наше људство дају 100 метака војнику, 1.000 пушкомитраљесцу, 10 тешких бацача, са 3.000 Јраната. Командант армије изјавио да се
диви нашој војсци и даје јој све. ОрЈанизацију ослобођене зоне
препуштају нама. Путујем данас у ХерцеЈовину. РеЈулисао сам
пасош и водим са собом радиотелеЈрафисту са подморнице.
Јевђевић. "9
Нема сумње, талијански генерал се „диви нашој војсци и даје јој
све". Та узајамна помоћ и колаборација иде дотле да Италијани, како
стоји у цитираном телеграму, задржавају Бјелајца за посебну акцију.
И то је један од доказа да Италијани, у ствари, командују четницима.
Све они планирају, све распореде праве. И у све то, до танчина, упућен
је Михаиловић, зна све појединости договора са Италијанима за предстојеће велике борбе на Неретви. И да ће се трупе пребацити возом,
и на којој релацији. З а т о нису тачне којекакве оцене и процене - да су
само „неки његови нижи команданти", још „на своју руку", колаборирали са окупатором. Све је Михаиловић одређивао и одобравао.
Четници под командом Војислава Лукачевића, једног од познатијих и способнијих Михаиловићевих команданата, ангажовани су у
тој потпуној колаборацији са Италијанима и Немцима у бици на Неретви, посебно на сектору око Коњица. Лукачевић се 22. фебруара
1943. године састао са представницима немачке команде у циљу координирања борбених дејстава и у вези са снабдевањем четника. Његов
претпостављени, генералштабни мајор Захарије Остојић, чак га у
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преписци са Михаиловићем назива „херојем". И овако 2. матра 1943.
године обавештава Михаиловића:
„ Воја је чзЈледа очистио леву обалу на Простору Коњиц - Јабланица. Кубури са храном и муницијом, јер је тешко за 5.000
људи бацити из ваздуха, а комора Путује два до три дана. Талијани и Немци дају Воји све и Први 1а Поздрављају. Зову Ја
четничким ђенералом. Воја је рано стекао оПшту ПоПуларност не само код наишх, неЈо и код окуПатора. Настојаћу да
ово искористим за лакше јурење комуниста По Босни...Немци
на Војин захтев ужурбано затварају Правац фронта: Иван Бнтовња - Прозор. "10
Ни после читања овог документа дилеме заиста нема о томе - ко
је био Михаиловић и шта је радио у току Другог светског рата! Ставрно, тешко је „за 5.000 људи", односно Михаиловићевих четника, бацати храну из ваздуха - „из италијанских и немачких авиона". Али, није
тешко ни видети ни схватити да окупатор снабдева четничке „трупе" и
да његови команданти о томе исцрпно обавештавају. Треба додати још
и то, како стоји у телеграму - да „Италијани и Немци дају Воји све!.."
Кад се овоме дода и податак, односно Михаиловићев коментар - закључак о томе шта Лукачевић ради и како колаборира са Немцима и
Италијанима, закључак је потпуно поражавајући. Он записује:
„Воја заслужује највеће Прнзнање!..."
Зашто Лукачевић „заслужује највеће признање", питаће се свако објективан ко прочита ове редове? „Највеће признање - за колаборацију са Италијанима и Немцима"! Из те неумитне чињенице произилази закључак - све је јасно: ко се бори „раме уз раме" са окупатором и ко команданта као што је Лукачевић похваљује и истиче да „заслужује свако признање"!

Немци дају муницију четницима
Ретки су иторичари који поричу или оправдавају четничку ко•гоорацију са окупаторима, посебно са Немцима у бици на Неретви.
К: "аборација са Италијанима била је веома широка и по територији
> по обн.му извођења заједничких борби. примања оружја, муниције,
»раае. одеће. обуће. лекова. Мало ко, иоле објективан, може да је
х г о р и . Колаборација са Немцима у тој бици није била онако разграшт и „обилна" као са Италијанима. Има аутора који колаборацију са
К^чпима сасвим оспоравају. Међу њима се посебно истиче др Весе-
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лин Ђуретић који се већ „потврдио" као четнички бранитељ без правих аргумената, без граница и скрупула. Он, на пример, у својој најновијој књизи „Употреба Русије и Запада - обмане савезника зарад великохрватске политике" тврди да четници у бици на Неретви нису колаборирали са Немцима. Међутим, о томе постоје бројни документи
и то четничког, па и окупаторског, односно немачког и италијанског
порекла. Четнички командант Лукачевић се у тој колаборацији највише експонирао и то уз пуно одобравање, па и похвалу Дражину. Тако
он у извештају мајору Зарији Остојићу од 24. фебруара 1943. јавља да
су четници „запалили једно католичко село близу Коњица...", па су то
Немци одобрили кад им је „објаснио" да су „сви становници - симпатизери комуниста". И потом: „ИШалијани и Немци ништа не раде, а
да ме не ГшШају. Јуче сам им формално издавао наређења за Поседање
положаја око Коњица". Тај исти Лукачевић 7. марта, у својству команданта Коњичке групе, обавештава команданте својих колона:
„Колона 11 брани ОсШрожац. Данас Шамо упућена појачања
припадника броја 11 (тј. Немаца, пр. Ј. Р.) са борним колима и
Шоповима."
У Депеши број 310 од 3. марта војвода Јевђевић јавља „чика
Бранку" (3. Остојићу) да Немци у Коњицу „поШпуно сарађују са пуковником Јовановићем (лажно име за Лукачевића, које су Немци
„прочитали", пр, Ј. Р.). Нуде му храну и авијацију..." Истог дана Остојић је депешом бр. 1982 обавештавао Дражу да „ИШалијани и Немци
Воји дају све и први Та поздрављају..." Већ сутрадан јавља „да су Немци дали храну и муницију и да су бомбардовали бољшевике - по Војиним захШевима". И још једанпут 6. марта, то потврђује: „Воја корисШи Немце за узимање хране и муниције". А Лукавчевић је јављао
Остојићу: „Синоћ су ми Немци дали 12 сандука муниције..." (Генерал
Лер је забележио да је четницима дато 30.000 метака)!
Остојић је 28. фебруара наредио војводи Јевђевићу „да се споразуме са бројем 11 и бројем 22 (тј. Немцима и Италијанима, пр. Ј.Р.) да се чеШницима даде зона за чшићење..." Тих дана, 5 . марта. Јевђевић је известио Остојића - да је „направио споразум са Тенералом ЛиШерсом..." Остојић је 14. марта обавештавао пуковника Баја Станишића „да број 11 држи десну обалу НереШве и вриш приШисак од Раме и Коњица..." Дража лично 7. априла обавештава Лукачевића: „ Тражили смо да арШиљерија Шуче леву обалу Дрине, испод вас, а суШра и
авијација."
Сумње нема и не може је бити. Документа - и то четничка - сведоче о њима, односно о колаборацији са Немцима. 1 1
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Шта се, непосредно пред почетак одлучујуће битке на Неретви догађало на релацији Дража Михаиловић - емигрантска влада у Лондону
и Дража Михаиловић - западни савезници? И о томе документа говоре.
Споменуто упозорење, иако млако и стидљиво срочено, које је
11. децембра 1942. године представник Владе др Слободан Јовановић
упутио генералу Михаиловићу о томе да је Шутеј добио упозорење
преко Рима да Бирчанин, Јевђевић и Михић са својим одредима стоје
у тесној вези са Италијанима, да Михић чак има свој штаб у Ловрану
у Истри није било празно.
После двадесетак дана шеф војног кабинета краљевске Владе,
мајор Живан Кнежевић поднео је „веома непријатан" реферат председнику Владе др Слободану Јовановићу о деловању Драже Михаиловића, Он је, како наводи, „29. децембра од 16. до 17,15 часова имао
необично важан разговор са енглеским мајором Питером Бојом, једним од главних у Сервису Г. Мастерсона: (ознака за Балкански одељ а к британске Управе за специјалне операције - С О Е , официром за
везу између Лондонске С О Е и југословенске емигрантске Владе (пр.
Ј.Р.)). Мајор Питер Б о ј рекао је веома непријатне ствари Кнежевићу.
Заправо, Кнежевић је обавестио Б о ј а о „великој оскудици у храни,
одећи и наоружању одреда генерала Михаиловоћа" и да је краљ Петар II молио Черчила „да се генералу Михаиловићу достави храна,
одело и наоружање", нашта је мајор Бој одговорио без увијања - да
је Черчил о томе консултовао министра спољних послова Идна, а
овај свој Форин Офис, који је затражио мишљење од Управе за специјалне послове, па он у име шефа потпуковника Персена изјављује,
а Кнежевић записује:

„...Изјавио је да се ђенералу Михаиловићу неможе слаши наоружање за борбу прошив партизана, који се сада једини Шуку прошив осовине. ИсШо шако, слање хране зависи од МинисШарсШва блокаде, а сШање у нашој земљи под иШалијанском окупацијом није шешко према њиховим извешШајима. У Србији признаје да је Шешко сШање.
2. Ђенерал Михаиловић отворено сарађује са ИШалијанима и њеЈови одреди потпуно наоружани пребацују се италијанским камионима у Босну за борбу против партизана и Шо у заједници са
италијанским трупама. Каже да се баш данас води битка северно од Мосшара између једноТ ДражиноТ одреда од 2.400 људи из
Црне Горе у заједници са Италијанима против партизана.
Мајор Бојјерекао: Дража Михаиловић је квислинТ као и Недић,
јер Недић сарађује са Немцима, а Дража са Италијанима.
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3. Одреди ђенерала Михаиловића уопшше сада не воде борбу, а
нама ЕнТлезима потребно је да баш сада ступе у борбу, а не
кроз два или неШири месеца. Када се савезничке шрупе искрцају на Балкану, онда нам је све једно да ли ће нам прићи Недић,
АнШонеску или ђенерал Михаиловић. Онда ће све биШи доцкан.
Нама је сада потребно да ђенерал Михаиловић сшупи у акцију
и разори железничке пруТе. Он Шо не ради и све њеТове депеше
о сабоШажи на железницама и рушењу појединих објеката нису
исШините. Они, ЕнТлези, имају извешШаје од својих људи у нашој земљи и Шо је стурно.
30. дедембра 1942. године
Лондон

Шеф Војног кабинета, мајор
Жив. Л. Кнежевић, с.р." 1 2

Јовановићу овај „реферат" сигурно није био пријатан. Био је то
још један горак доказ о томе шта ради његов члан Владе, министар
војске, морнарице и ваздухопловства Дража Михаиловић.
То је, разуме се, веома узбудило др Слободана Јовановића, па се
у вези с тим, консултовао са амбасадором Велике Британије код југословенске емигрантске Владе Ренделом о томе - да ли је „реферат мајора Питера Б о ј а " истовремено и политика британске владе. Рендел
је одговорио - да Б о ј не води спољну политику, али да С О Е тражи
конкретне резултате у борби против окупатора. О томе се Слободан
Јовановић консултовао и са Антони Идном, министром спољних послова Велике Британије, који му је директно рекао - да Михаиловић
мора прекинути сваку колаборацију са Италијанима, сем ако Италија
„иступи из Тројног пакта", као и да мора прекинути борбу против
Н О П и споразумети се са партизанима о даљој борби против окупатора. Почетком јануара 1943. године, др Слободан Јовановић је извршио
реконструкцију своје владе, па је у њој задржао и Михаиловића, као
министра војног, иако већ компромитованог због колаборације са
окупатором?!

Срамна подвала Ајзенхауеру и Де Голу - да одликују Дражу
У то време Дража Михаиловић је (на релацији западних савезника) добио два велика признања, која ни у ком случју није заслужио.
У ствари, то су биле две подвале С А Д и Слободној Француској, које је
„смислио" и предложио председник емигрантске Владе у Лондину др
Слободан Јовановић. Сем та два признања сам Михаиловић је издао
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две заповести (почетком јануара и фебруара) по којима је извршен
покољ муслимана око Чајнича.
Прво „признање" Дражи Михаиловићу, у јеку велике и дотад нечувене колаборације четника и италијанских, делом и немачких, окупатора пред битку на Неретви и у самом њеном току, упутио је генерал
Двајт Ајзенхауер, командант англоамеричких трупа које су се крајем
претходне године искрцале у северној Африци. Ајзенхауер је у тој поруци поздрављао четнике и Михаиловића за њихову „храбру борбу
против окупатора... да би изгнали непријатеља из отаџбине..." 13
Друго, много важније, а опет неправедно, признање, односно
одликовање, дошло је од генерала Шарла Де Гола, вође Француског
покрета отпора. Опомене од савезника, које су дошле из самог државног врха, као ни други докази о томе с ким сарађују, а против кога се
боре Михаиловић и његови четници - не сметају др Слободану Јовановићу да обмане антифашистичку светску јавност, посебно генерала
Де Гола, вођу Француског покрета отпора. Да би искористио углед великог борца Де Гола да поврати пољуљану популарност Михаиловића, председник емигрантске владе Јовановић предложио је генералу
Де Голу да одликује команданта четника. За један такав поступак требало је много храбрости „али још више морала"! У том тренутку др
Јовановић је на част и морал „заборавио", како и зашто, ко ће то знати. Највероватније „оправдање" се може наћи у оној познатој крилатици државника и политичара, па и трговаца - „циљ оправда средства"! На тражење, односно, предлог др Слободана Јовановића Де
Гол је обманут и 2. фебруара 1943. године у Лондону издао је Похвалну наредбу у којој се похваљује „армијски генерал Драгољуб Михаиловић" из следећих разлога:
„ЛеЈендарни јунак, симбол најчистијеТ патриотизма и највиших јуТословенских војничких врлина, овај ђенерал никад није
престао да се бори на тлу своје окупиране отаџбине". И даље:
„...Непрекидно се бори против окупаторске војске:...14
Та похвална наредба „повлачи одликовање Ратни крст са пламеновом гранчицом".
Очевидно,тоје била једна од највећих подвала савезницима, посебно генералу Де Голу. Док су бројни Дражинн одреди и бригаде легализовани у Србији, код Немаца, а у Црној Гори. Далмацији. Босни.
Херцеговини, код Италијана, док од окупатора добијају оружје. муницију, храну, одећу, обућу, чак и многи и плате. борећи се у истом фронту са окупаторима искључиво против партизана др Јовановић даје лажне елементе Де Голу да би одликовао Михаиловића „легендарног ју-
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нака који никад није престао да се бори на тлу своје окупиране отаџбине!" Да подвала буде већа, Де Гол је одликовао и Дражине најближе сараднике, међу којима Захарија Остојића и Мирка Лалатовића,
који су директно командовали четничким јединицама у бици на Неретви - против Народноослободилачке војске Југославије, односно против свог народа, на страни Италијана и Немаца!
Др Слободан Јовановић, који је затражио одликовање за Михаиловића, упутио је захвалницу грубо обманутом Де Голу:

„Господине Тенерале,
ЧасШ ми је да вам поШврдим пријем вашеТ писма од 2. фебруара којим сШе изволили да ми саопшШиШе да сШе у наредби за
Слободне Француске СнаТе похвалили армијскоЈ ђенералаД. М.
(Драгољуба Михаиловића - прим.

Ј.Р.), јуЈосдовенскоТ Мини-

сшра војске, морнарице и ваздухопловсШва.

Нећу пропусШиШи да саопшШим ђенералу Михаиловићу одликовање које су му указала њеЈова браћа по оружју из борачке
Француске. МеђуШим, сиТуран сам да сам шумач њихових осећања кад вам кажем да ништа не може више учиниШи задовољсШво једном Србину неТо да добије похвалну наредбу једне војске која је увек била прва на свешу, и војсковође који, као и ђенерал Михаиловић, није никада хШео признаШи пораз, сем као
привремен и за кога једна изТубљена биШка није моТла никада
значиШи изТубљен рат.
Француска и ЈуТославија су изТубиле једну биШку, али су добиле
друТу и на пуШу су да добију раШ, јер имају војсковође Шакве
као што сШе ви, Тосподине ђенерале, као шШо је ђенерал Михаиловић. С. Јовановић"15
Тако је „опевао" познати писац и правник, а танак политичар,
др Слободан Јовановић своје наручено одликовање Дражи Михаиловићу и то пред саму битку на Неретви у којој су четници били буквално у истом фронту са окупатором, Немцима и Италијанима - против
Народноослободилачке војске Југославије!
Тим поводом реаговала је Радио-станица „Слободна Југославиј а " саопштењем које је написао В е љ к о Влаховић, руководилац те станице за емитовање вести из СССР:

„ЕнТлеска ШелеТрафска аТенција јавља да је Тенерал Де Гол одликовао издајицу ЈуТославије Дражу Михаиловића. Ми не можемо да сакријемо своје чуђење поводом ШоТ неразумноТ одликовања. Ми никако не можемо схваШиШи како је Тенерал Де Гол,
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велики родољуб, истакнути вођа Француске која се бори - он,
који није прихватио капитулацију јуна 1940. Јодине - он, који
никад није обуставио рат против хитлеровских освајача - он
који је цијело вријеме раскринкавао издају Вишија - он, који јеу
најтежим временима остао вјеран Француској и постао симбол њеноЈ брзоЈ ослобођења, моЈао уручити Орден француске
храбрости издајици, који сада ратује на страни хитлероваца и
црнокошуљаша против властитоЈ народа.
Једино моЈуће објашњење може се наћи само у томе да је Јенерал Де Гол доведен у заблуду у поЈледу стварне улоЈе издајника Михаиловића ".16
Де Гол је преварен (као и Ајзенхауер), па је одликовао - окупаторског колаборанта Михаиловића! Била је то подвала легендарном
борцу против фашизма Де Голу - у „режији" др Слободана Јовановића! То му никако није могло служити на част. Напротив!
Човек се мора запитати: зашто и Британци нису похвалили Михаиловића! Највероватније - они су знали за његове колаборације, а
Ајзенхауер и Де Гол, су били изван тога? Другог објашњења нема!

Стравичан покољ Муслимана у срезу Чајниче
Како је још 1941. године предвиђао Дражин саветник Стеван
Мољевић да се у „решавању националног српског питања" мора извршити етничко чишћење „несрпских елемената", ђенерал се окомио на
муслимане у Санџаку и источној Босни. Најпре је, пред битку на Неретви, 3. јануара 1943. године издао заповест командантима Милешевског и Дринског корпуса и Дурмиторске бригаде за уништавање муслимана и припадника НОП у Чајничком срезу, коју је „по заповести
министра и начелника Штаба врховне команде" потписао ђенералштабни мајор Захарије Остојић. План је предвиђао брзо и енергично
чишћење. Истина, заповешћу је забрањено „пљачкање, убијање невиних људи,жена и деце". Међутим,тоје била „варка", јер се акција претворила у најпрљавији геноцид, који није штедео никога.
Другу заповест за уништавање муслиманског живља у тим крајевима издао је командант Лимско-санџачких четничких одреда мајор
Павле Ђуришић 29. јануара 1943. године. После десетак дана, 13. фебруара Ђуришић је обавестио Михаиловића о извршеним злочинима.
У том делу извештаја се каже:
„За време операције приступило се потпуном уништењу муслиманског живља без обзира на пол и године старости.
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Жртве. - Наше укупне жртве су биле 22 мртва од којих 2 несрећним случајем и 32 рањена.

„ Сва муслиманска села у три поменута среза су потпуно спаљена тако, да ни један њихов дом није остао нитав.

Сва њихова имовина је уништена, сем стоке, жита и сена. Наређено је и предвиђено прикупљање људске и сточне хране у одређеним
местима, за стварање магацина резерве хране за исхрану јединица, које су остале на терену ради чишћења и претресања терена и шумовитих предела, као и ради спровођења и учвршћивања организавија на
ослобођеној територији.
За време операција се приступило потпуном уништавању му-

слиманског живља без обзира на пол и Јодине старости" (подвукао

Ј.Р.).
Иза тог Ђуришић наводи податке о жртвама и четничком моралу:

„Код муслимана око 1.200 бораца и до 8.000 осталих жртава:
жена, стараца, и деце... (курзив у оригиналу извештаја).
Морал: код наилих јединица био је у сваком поЈледу изврстан и
на веома високом ступњу. Херојски подухвати свакоЈ појединца и нитавих јединица са својим старешинама су у свакој ситуацији доказали видноЈ изражаја и заслужују сваку похвалу..." (подвукао Ј. Р.) 17

Све је то чињено у циљу освете страдалих Срба у тим областима (како је стајало у заповести), од стране муслимана! На та етничка
чишћења и тешке злочине Михаиловић се није обазирао. Протесте
италијанских окупатора је игнорисао на тај начин што су његови команданти (Баћовић и други) раскошно делили „мито" у виду „дарова":
окупаторским официрима персијске тепихе, а њиховим госпођама златне огрлице и сличио. Сем тога, чак су објавили, веровали или не,
лажну листу - стрељаних четника „који су чинили злочине" да би „заварали" Италијане. И све је то записано у четничким документима. 1 8
Вероватно охрабрен „признањима" савезничких команданата
- Ајзенхауера и Де Гола (а италијански протести због злочина у Чајничу и Бијелом Пољу нису га ни узбуђивали), Дража Михаиловић
(док се њ е г о в е трупе у долини Неретве, раме уз раме са Италијанима и Немцима, боре против Н О В Ј , а Италијани му дају помоћ у муницији, а храну бацају из авиона), несмотрено, боље рећи сулудо, пркоси својим покровитељима Британцима, који га обасипају незаслуженим похвалама, у једном свом наопако „надахнутом" говору у селу Г о р њ е Липово, одакле, како је често говорио „он - лично руководи сваким предузећем" (хтео је рећи сваком акцијом, пр. Ј. Р.). Дотад
је за четнике, макар привидно, ишло све као „по лоју", па је и Михаиловић себи све допуштао. Његов надмени говор против савезника,
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а у корист италијанског окупатора, почео је озбиљно да љ у љ а њ е г о в
углед код савезника. Међутим, треба претходно рећи да Михаиловић
никако није био задовољан радом шефова војних мисија Велике
Британије у његовој Врховној команди, па је крајем децембра дошао
нови шеф мисије пуковник Стенли Бејли, да те односе колико-толико поправи.

Дражин испад у Горњем Липову
У црногорском селу Горње Липово код Колашина 28. фебруара
1943. дошло је до озбиљног „куршлуса" између Михаиловића и пуковника Бејлија, шефа британске војне мисије. Михаиловић је на некаквој прослави „вероватно крштење новорођенчета" у селу жестоко
напао британску политику према њему и његовим четницима, иако је
од западних савезника добијао помоћ и био њихов штићеник. а истовремено на широком фронту сарађивао са окупатором, посебно са
Италијанима од којих је такође добијао, не само значајну, већ и обилну помоћ у наоружању, нарочито муницију, храну, опрему. Истовремено је широко учествовао са њима у нападима на Титове снаге. 1 9
О том Михаиловићевом „говору" у Горњем Липову пуковник
Бејли је детаљно обавестио своје предпостављене. Наводим само изводе из Бејлијевог извештаја:
„...Михаиловић се користио овом полузваничном приликом на
одржи једну незваничну здравицу, веома огорчену тираду против Британаца и Американаца и против сарадње са савезницима уопште. Тирада је трајала готово 30 минута...
б) Енглези га (Михаиловића пр. Ј.Р.), стално понижавају и као
народног вођу и као извор обавештења својим одбијањем да прихвате
његове извештаје без накнадне потврде из независних извора.
ђ) Америчка штампа и демократија откриле су своје идеје према Европи и своје огромно жалосно непознавање југословенских прилика и струја на Балкану, својом издајничком денунцијацијом четничког покрета...

...Нека савезници утуве да ниилШа шШо они моТу учиниШи, или
шШо преШе да ће учиниШи, неће одвратиШи Србе од њихове заклеШве
и свеШе дужносШи да искорене парШизане... (подвукао аутор).

ж) Све док Талијани буду једини извор помоћи, савезници не могу ништа учинити да он (Михаиловић) измени свој став према Талијанима. Његови непријатељи су: партизани, усташе, муслимани и Хрва-
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ти. Кад буде свршено са њима, он ће се обрнути према Немцима и Талијанима..." 2 0
То је био „вероломни испад" према савезницима и њиховом званичном представнику. После тог догађаја Бејли је „премештен" у суседно село Доње Липово где су већ били у некој врсти заточеништва
мајор Бил Хадсон и капетан Чарлс Робертсон. Пуне две седмице Михаиловић није одржавао никакав контакт са Бејлијем.
Тај Бејлијев извештај изазвао је много буре у британско - Михаиловићевим односима и у односима Велике Британије и краљевске
емигрантске Владе др Слободана Јовановића. О том шта се све дешавало, и тек после месец и више дана, биће речи касније.
Шта четничка документа говоре - о четницима и њиховим „борбама" у бици на Неретви и даље, све до реке Лима, односно до битке
на Сутјесци?
Све је ишло уз велику помпу и припреме. Део четника је бродовима превезен од Метковића до Сплита, а одатле возом у Книн за ојачање трупа у Лици. Највећи број јединица посео је леву обалу Неретве, док су васојевићки четници, нешто касније, камионима транспортовани до Калиновика. И Михаиловић и његови најближи сарадници
унапред су се извињавали (како у депешама тако и у наређењима) да
је дошао час да се „комунисти" коначно униште, да ће бити сабијени
„у мишоловку" у кањонима Неретве. Међутим, њихове процене и наде биле су, како ће се видети, лоше, понекад катастрофалне.
Мајор Захарије Остојић, који је из Калиновика водио оперативне
послове у истуреном делу четничке врховне команде - а Михаиловић
остао у Горњем Липову - у депеши „Иштвану" (Петру Баћовићу) од 27.
фебруара 1943. године јављао је да је „морал трупа одличан" и да ће „ваш
напад комунистима доћи врло незгодно" Треба их уништити по с&аку

цену и то без милости, па онда нека им пееају Лондон и Москва колико

хоће... Према Немцима будите обазриви, али смо јачи и од њих.. " 2 1
Нешто раније, у савезничке земље почеле су стизати вести о томе да се само Титова Народноослободилачка војска бори против окупатора, а да су четници готово целе 1942. године, преко Б и - Б и - С и ј а ,
давали лажна обавештења и себи присвајали партизанске борбе. Сад
се све почело разоткривати, а зато „Иштван" алудира на Лондон и
Москву који „певају" партизанима. Није умео да призна, чак ни да
процени да су четници колаборацијом и слугањством окупатору почели озбиљно губити у свету, код савезника.
Кроз два дана, 1. марта, опет Остојић храбри своје команданте:
комунисти су имали катастрофалне губитке, наши су „планови одлични, расположење наших одлично". Међутим, ускоро ће се видети - да
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су им планови били промашени. Колико су четнички „стратези" - иако школовани генералштабни официри као што је Остојић, били реални у својим проценама убедљиво ће показати како је тај исти „Заре"
(Остојић) наопако проценио рушење мостова на Неретви и ангажовање јединица 2. пролетерске дивизије, које су претходно биле прешле на
другу обалу Неретве, у противудару према Горњем Вакуфу, односно у
бици за рањенике. Не чекајући да види како ће се завршити тешке борбе Г О Г (Главна оперативна група Н О В Ј ) и Немаца око Горњег Вакуфа и у долини Врбаса, мајор Остојић брзоплето закључује:

„БоТу хвала, изТледа да смо комунисте поШукли

Како су их „потукли" види се из чињенице да су се те исте јединице Н О В Ј , пошто су сузбиле Немце чак иза Горњег Вакуфа, поново
сјуриле на Неретву, почеле је успешно форсирати и потпуно изненадиле четнике. Добросав Јевђевић, у депеши „чика Бранку" (Остојићу,
од 4. марта. прим. Ј.Р.) толико је изненађен поразима четника, да буквално кука, јер не може да се снађе у свему што га је снашло, па тражи, веровали или не, своју сопствену смену:

„... Мени Шачно учинићеш услуТу, ако предложиш Тосподину
минисШру да ме разреши дужносШи, јер сам крив, Баћовићу, Баји, Теби и свакоме"23
Војислав Лукачевић, који се „прославио" колаборацијом са Италијанима и Немцима, кога су ти „савезници" прозвали четничким „ђенералом", а Дража у једној депеши записао, како је већ наведено, „да Воја
заслужује сваку похвалу", 9. марта извештава Остојића „да су партизани
прешли Неретву, да су заузели Крстац, Никола Бајовић разбијен, да ја
крећем аутом напред..." и на крају: „Ово је била критична ноћ за мене...
Каква је паника била захватила све не могу ти описати о томе
ћемо разговарати када се будемо видели, ако се икада видимо". 2 4
У том паклу, када четници губе борбе око Неретве, настаје расуло и дезоријентација. Остојић извештава Михаиловића о покушају
атентата „на Бајовог капетанаЈововића", па да има случајева „бекства
из борбе по 20 - 30 људи", па да је „наредио да се коловође стрељају,
остали разоружају и затворе. И закључује:

„... Молим ваше мишљење да ли да сШрељамо све беТунце из
борбе"...25
Већ 8. марта Остојић панично обавештава Михаиловића:

„... НеспособносШ команданаШа и сисШемаШско сабоШирање
извршења наређења доводи ме до беса. Сваки мој план до сада
је пропао... Бићу принуђен да све команданШе сменим и сШавим
под преки суд за сабоШирање Врховне команде
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Четници се осипају, преки судови и стрељања...
Сутрадан је Остојић, бесан и на себе и све око њега, панично
тражио чак преки суд прво за себе, па за остале:

„Господине министре, једино збоТ неиослушносШи, неспособносШи и немарносШи командноТ елеменШа дошло једо продора комунисШа код Јабланице и разбацаносШи снаТа на јужном делу
фронШа. Услед овоТа сиШуација је врло озбиљна, а команданШи
продужавају са непрекидним Трешкама. ПошШо сам увек примао
и примам одТоворносШ за све послове којима руководим, а осећам своју кривицу и кривицу поШчињених ми команданаШа за
непотребно пале жрШве код Јабланице и неповољан обрШ сиШуације, ја вас молим да одредиШе специјалан преки суд прво мени,
а поШом осШалима. Долазе у обзир војвода Јевђевић, мајор Радуловић, пуковник СШанишић, и мајори ПанШић, Гојнић и Баћовић. Молим да суд најсавесније уШврди одТоворносШ и кривице
свакоТ појединца и на лицу месШа казни све кривце... "26
Шта је било од преког суда - не зна се. Ипак, сви су „остали живи", јер се и даље појављују у депешама и наређењима. Није ништа
„фалило" наравно ни Остојићу, сем што је, видеће се то доцније, у паници из дана у дан „певао исту песму" и бежао пред јединицама Народноослободилачке војске. Већ 11. марта опет Остојић (пошто је похвалио Лукачевића - „Воја је сјајан"), кука о расулу и бежању четничких јединица:

„Касаловићев корпус у расулу... Пола му побеТло. УхваШио сам

50 код УлоТа. Све ћу их стрељати. Б е ж е у групама кући. Нека их Павлови похватају и учине потребно. Павле нека упути 2.000 свежих да
извршимо попуну и смену уморних..." 2 7
Чудо једно откуд толики бес генералштабног пуковника Остојића? Како није могао да процени да мобилисана четничка маса, којој су

рекли да је воде у борбу проШив усШаша, неће да се бори. Нема мотива.

Погрешно је силом заокупљена и просто натерана у борбу. А таква маса, таква „војска" једва чека погодну прилику да се извуче, да побегне,
јер се не зна ни због чега треба да ратује ни за кога се бори!
Сутрадан, 11. марта, мајор Баћовић (кога јо Остојић предвиђао
да стави на преки суд) ј а в љ а супротно о Лукачевићу од онога што је
Остојић јуче писао Дражи: („Воја је више него сјајан")

„... Група капеШана ЈЈукачевића, у којој је поред домаћих Босанаца било и ЦрноТораца, разбијена је и расШурена. Обе дурмиШорске бртаде и Санџаклије издали су, јер су јавно изјавили да
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неће да се боре против својих синова, сесШара и браће који се
налазе у редовима комунисша. При наиласку комунисша исШе
су поздрављали

