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ПРЕДГОВОР
ЧвиничкЈи и федералистички'' покрет представљају овојвврстан
феномен нашег ослободилачкот |раиа и револуције (1941—1945). Без
њиховаг кххшиднаг иазнанања не би било могуће сагледаци читаву једну
димензију, коју су оии покрети дали нашем рату и револуцији. Иако
се О(РГИ по својим оМовним шлитич^ким концепцијама б;Итно разликују,
ипак су ммали и нешјто загједничиао. Он1и 1су, најчешће заједно, водили
оружану борбу против народноЉлободилачког пожрегга, а затим и један и други су ое у тој борби аслањали на окупаторе, сарађујући с
њима отворено.
Четнички и федералистички покрет мотли су бити обрађеии м по^себно. Међутим, њихов(и међусобни односи, некад пријатељони а чејшће
неприј атељски, толико су испреплетени да их не би било могуће пооебшо обрадипи без неминовних поиављања. Пут за кЈоји сам се одлучиО' био је несумњиво тежи и изиокивао је мното више и времена и
напора, али сматрам да ||
ј е за на|уку кориснији.
У овом рад|у ј е учињен токушај да се цјеловито прикажу појава
и развитак четничког и федералистичког покрета, њихове политичке
концепције, кзве фазе њихових односа, сарадња са окупаторима, облици
борбе против народдоослободилачког пакрета, а1ктиинсст њиховог
вођотва, 'онаге на иоје су се о|слањали и слично. Посебно сам се трудио:
да укажем на каријене четничког и федералистичког покрета и објасним поједане подаве, да укажем на њихову условљеност, пс1везано(ст и
зависност.
Општи ставови четничквг вођства и односи с еметраетском владом и западиим |аа1везницима углавном Оу већ обрађени и повн&ти.
Зкачајан придог у том погледу дали су професор Јован Марјановић,
у раду Прилози
историји
сукоба
НОП и четника Драже
Михаиловића
* Федералистички покрет имао је у себи елементе и федерализма и сепаратизма. У раду сам настојао, гдје је год то било могуће, да те двије категорије
изнијансирам, а назив „федералистички" у наслову и предговору употријебљен
је условно.
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у Србији
1941. године,
и Душан Пленча, у раду Међународни
односи
Југославије
у току другог
свјетског
рата. Тих питања сам се дотицао
само уколино ј е то било иеопходно за разумијевање извјесних Догађаја и ставова које оам у риду третирао.
Материју у овом раду излатао сам по проблемима, држећи се при
том хронолошког реда. Рад је подијељен на три периода, односно дванаест глава. Његови се дјелови поклаладу са јсно омеђеиим периодима, тако да први дио обухвата период од уладаа италијанског окупатора до почетка оружаног аукоба између народноослободилачног
покрета и контрареволуционарних сиага (почетком 1942. године), други
од почетка 1942. године јдо капитулације Италије, а трећи дио обухвата период од капитулације Италије, односио од уласка њемачких
окупационих оната у Црну Гору, до коначног слома четника и сепаратиста, заправо до ианачног ослобођења земље.
До сада четнички и федералистички поирет у нашој историографији нијесу цјеловитије обрађивани. На тему четничког покрета појавило се неколино вриједних студија, али су се оне ограничиле на посебне регионе и на одређене периоде. У њима се третирају поједина
питања која се дијелом однасе и на чеггнишгво у Црној Гори. Такви
су већ поменути рад Ј . Марјановића и рад Ђ. Станисављевића, Појава
и развитак
четничког
покрета
у Хрватско)
1941—1942. године.
Сличан
је рад П. Качавенде Криза
четничког
покрета
Драже Михаиловића
у
д р у г о ј половини
1942.
године.
У општа дјела коришћена за овај рад (види попис литературе на
крају књиге могу се убројити и радрви који имају карактер прегледа,
ко што су: Ослободилачки
рат народа
Југославије
1941—1945 (два
тама), Завршне
операције
за ослобођење
Југославије
1944—1945, Рат и
револуција
народа
Југославије
1941—1945 В. Стругара, Преглед
историје Савеза
комуниста
Југославије
(VI глава), Хронологија
ослободи
лачке борбе народа Југославије
1941—1945. Посебан значај за ову тему
има већ поменути рад Д. Пленче, к»ји третцра међународне аспекте
нашег ослободилачког рата и револуције, обрађујући такође политичку дјелатнаст југословенских избјегличких влада, њихов однос као
и однос савезника према четницима, народноослободилачком покрету,
и сл.
У опште радаве који говоре о нашем ослободилачком рату и револуцији треба навести и радове наших руководилаца, а посебно Титов
реферат на V конпресу КПЈ, у коме су дате веома значајне анализе и
оцјене четничког понрета Драже Михаиловића.
Од радава који обрађују народноослободилачки покрет у Црној
Гори треба поменути књиге Б. Јовановића Црна Гора у НОР и
социјалистичкој
револуцији
и Н. Јовићевића Од пете офанзиве
до
слободе.
Рад З. Лакића, Р. Пајовића и Г. Вукманавића
Народноослободилачка
борба у Црној Гори 1941 — 1945, хронологија
догађаја,
биљежи и податке о четницима и федералистима. За разлику од Н. Јовићевића, који
углавном третира војни аспект ослободилачког рата у Црној Гори
укључујући ту и оружане акције НОП-а и четника, Б. Јовановић
ј е покушао да у свом раду обухвати све аспекте ослободилачког рата

и рећОЈИуциЈје,. Четничкој и федералистичКод активноети у Црно,ј Гори
1941—1942. Јаваноиић је поаветио читаву једну главу. У том дијелу
ое даје сумарни преглед активно!сти четника и федералиста, односш>
сепаратиЈста у назначеном периоду. Тај дио> (као и готово сав рад) Ј о вановић највећим дијелом темељи на познатим изворима, колаборационистичкој Иптампи и 1сјећашима учесника НОП-а.
Има прилично радова који ојбрађују поједине ре^ионе Црне Горе
у народноослободилачком покрету. Такви су: Подгорички срез у
тринаестој улоком
устанку
В.
Тодоровића, Град
на
Тари
ЈБ. Анђелића, Стнџак у НОБ Д. Јауковића , Андријевички
срез 1941 —
1944. Р. Лекића, Орјенски
партизански
батаљон
В. Радовића и М.
Црнића, Бока Которска
и Паштровићи
у народноослободилачкој
борби
Д. Живжовића, У герили
С. Јоксимовића, Дурмиторски
НОП
одред
и његово
подручје
у НОБ О. Цицмила, Дурмитор у НОБ П. Крста;јића.
Иако су ов1и радови ра.зличити по карактеру, у њ;има се могу наћи
драетждени подаци о политичким приликама и факторима у овим крајевима, укључујући ту и четнички, а донвкле и федералистички покрет. Ови аутори су већином и истакнугги учејсници у догађајима, па
су били у могућно(сти да да,ју обиље података.
|.3а поједине периоде и проблеме користио сам и друге радове. За
први дио рада (до ночетка 1942. годЈете) Иори1стио 1сам зборник радова
Четрдесет
прва (издање НОПОК). За учешће четника у бици на Неретви кори!стиО' сам радрве IV непријатељска
офанзива
и V
непријатељска офанзива
П. Томца и Слом IV и V
окупаторско-квислиншке
офанзиве
X . Кладарина, а затим запажене чланке о ^овом проблему
В. Кљаковића (Припреме
непријатеља
за IV офанзиву
гледано
по страним и непријатељским
документима)
и С. Маодуша (IV и V
офанзива
и питање четника),
објављене у Вајноисторијаком гламнику.
Ј а сам и сам обј авио! неке мање радо(ве о пој единим проблемима, личностима и догађајима везаним за четнички и федералиСтички покрет.
Танви су: Окупација
Црне Горе и планови
око стварања
„независне"
црногорске
државе,
Политичке
прилике
у Црној Гори у вријеме
капитулације
Италије
1943. године,
Формирање
четничке
Независне
групе
националног
отпора, Ликвидација
црногорског
четничког
вођства у Острогу
октобра 1943. године
с освртом на стање у
четничком
покрету
у Црној Гори послије
битке на Неретви,
Формирање
„националне" организације
Баја Станишића
и др. Резултати вдји оу у њима
саопштени синтетизо1вани су у о1вом раду, а оне до којих сам дошао
прилином наннадних иатраживања детаљније сам обрадио.
Ратни дневници и мемоари имају посебно мјесто у литератури о
нашем Ослободилачком рату. Међу на1јзнача.јни;ја дјела ове врсте спада
Дедијеров Дневник,
у нодему ( је доста простора посвећено и догађадима у
ЦрнО]ј Гори. Поред њега, заслужују пажњу и дневници: Записано
у
рату С. Брковића, Ратни дневник
I Ј . Лопичића, Живи записници
Ј.
Михаљевића, У вртлогу мука М. Максимовић, Црвени
газови
Љ. Анђелића, као и радскви мемоарског карактера На ратној стази Р. Вукановића и Године ратне Д. Вујовића.
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У ову групу радова спадају и разни зборници (сдећања, у коЈИ-ма
такође има података знанајних и за 0 1 в а ј рад. Такви су: Четврта
пролетерска, Четрдесет
година (књ. 5, 6 и 7) Устанак народа ЈугославиЈе
(шест књига), Сутјеска
(пет књига) и Неретва
(три књиге).
Од иностраних публикација, поред разних прегледа, као што су
Борба за Европу
Ч. Вилмогга, и СССР в Великоп
отечественноп
вопне
1941—1945, корисиио сам и знатну мемоараку литераггуру, збирке извора и дневника. Од њих истичем: В. Черчил, Други
свјетски
рат, у
шест томова, К. ЗћегшоосЗ, Ратне тарсе б и ј е л е к у ћ е , у два тома Н.
^еиТоасћег,
ЗопАегаиЏгад
8Моз1
1940—1945,
Дневник
грофа
Ћана
Тајне архива
грофа
Ћана, ХЈ. Са^аИего,
Сотаппо
Зиргето,
Тајна
писма Хитлер — Мусолини
и др. Међу свом литературом мемоари X.
Нојбахера оу од посебног интереса. И поред тога што као опуномоћени
министар за Југоисток НасШји да онравда номитику Рајха 1на овом
простору, он даје и неке интфејсантне и важне податке, до којих до
сада није било могуће доћи у из(ворима.
У литератури о четничком покрету Драже Михаиловића посебно
мјесто има публициСтика наше политиике еми^рације: четничка, недићевскО'-л.атићевока и усташка. У најпознатије књиге чепгнич1ког поријекла спадају Књига
о Дражи, у Двије свеске, и Расуте кости М. П.
Минића. Од не1дићав1ако'-љотићевске литературе нари1с1тиО' сам сљедеће књиге: Б. Костић, За историју
нагимх дана, Б. М. Карапанџић,
Грађански
рат у Србији, ш П. МарггаЈновић — Бајица, Милан Недић.
Од
усташке литературе користио сам књигу И. Омрчанина Истина о Дражи
Михаиловићу.
КориСтио' аам и р'азне емигрантаке четничке и љотиће>вске часопи)се, у којима су објављени многи запи1си о< четничиом покретпу.
Од емигрантских ча1со1Пи1са кОгји третирају проблеме четничког покрета
у Црно(ј Гори на прво мјесто долази Гласник
српског
историјско-културног другитва
„Његоги",
ко!ји излааи у Сједињеним Америчким Државама (Чикаго). Ту :је објавовено неколико чланака који :су интере1сантни за ову тему (М. Јоксимовић, Устанак у Васојевићима
и прва
веза
Црне Горе с Дражом Михаиловићем
и Борбе око Колашина
и
Мојковца
у првој половини
1942. године,
Р. Поповић, Поход на Баре Краљске
и
ослобођење
Колашина,
Б. Радуловић, Битка на Неретви,
П. Цемовић,
Од Подгориие
до Градишке,
Н. Поновић, Босанска
голгота). Поред тога,
овагј часопис доноси и друге ситније прилоте, грађу и биографске поцатке о поуединим истакнутим четничким вођама: Б. Стани^шићу, П.
Буришићу, Ђ. ЈХашићу, В. Лукачевићу, А. Лалићу и другим. Од емигрантских часониса треба још поменути љотићев|оке Записе
из
добровољачке
борбе,
који излазе у Минхену. Од чланака ноји оу ту објављени треба поменути два напи10а Р. Парежанина под наеловом У Црној
Гори у јесен
1944. који чине цјелину.
Сва ова емигрантска публицистива прожета ј е антикомунизмом
и неприј1а(тељств101М према мовој Југославији, и (основИа 'јој ј е намјена
да умаши значај народноОслободилачкот понрета. То ј е свим овим радовима мање-више задедничиа )о|собина. Иначе, 1сваки од њих има посебне карактеристике, зависно од политичке богје. Четничка емиграци!."
на примјер, упорно настцји да докаже да с|у ае четници борили не с&мо
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против народноО'СлободЈглачкот покрета него и против окупатора, правећи при 1том и смијешне комбинације. ЈБотићевци и недићевци су у
том погледу отворенији и објективнији. Они гае крију ни СЈзоду ни четничку сарадњу |са окупатором, нао ни то да им је Исновни циљ био —
уништење на1родр:оо|слободилачког покрета на челу !са КПЈ. Усташка
емигрант1ака литература |је прожета мржњом не само' п|рема мародаоослободилачком пакрету и четницима, као поЛитичким проггивницима,
него и п)рема Орбима уопште, настојећи да докаоне да су они „кољачи",
„погромаши" и „издајници" (од иснона. И поред тога, у е м и т р а н т с к О ' ј
литератури може се наћи и занимљивих и корисних података, који |се
оа потребном критичношћу и уз потврду в^ерадостојних извора могу
користити. С Т01Г становмшта гледаш, емИ'Гр1ант1ока литература може
имати интереса за науку.
Извори за овај рад су по> свом поријеклу различити. Основне изворе за авај рад чине дакументи четничког поријјекла. Од чеггничке
архивске грађе сач|ув:ан ј е углавном она:ј дио који су партиза1н|ске јединице заплијениле током рата. На та/ј Начин сачуване су добрим дијел!ом архиве Лимснонсанџачких четничких одреда, Зешзког одреда, 1. и
2. милешевскаг корпуса и других мањих четничних јединица. Такође
је сачуван добар дио' архиве четничке Врховне иоманде, посебно кореспонденцигја (деперие) с емигранцоком владом, затим записници важнијих ч е т н и ч к и х ионференција, писма и упутства Драже Михаиловића,
мноти извјеЈптаји Д. Михаило!вићу и другим четничним вођама, разни
расписи, прогласи, наредбе, обавјеп1|тајни извјештаји, препи|ска четничних !К0'манда1на(та и сл. Поћебно су од значајј^а депеше коде је Д. Михаиловић размиЈјенио са својим иомандантима <у Црнод Гори. Међутим,
очито' је да сва четничка грађа није 1оачувана. Нарочито не за прву
половину 1942. шдине, као ни за период 10Д, јесени 1944. др' повлачења
четника за Баону. Због помањкања те трађе, неке ,догађаје и проблеме
било је мотућшо (обрад^ити )само! у осншним цртама.
Грађа о четничком покрету чува се у неколико' наших архива. Најважн(и1ја |се налази у Архив|у ВојноисторијоВот ин|ститута у Београду.
Паред тога, грађа кјода 1се односи на четничхи покрет у Црној Гсри налази !се у Архи1в1у Историјјоког института СР Црне Горе и у Републичк)ом секрета|ријат!у за унутрашње послове у Титотраду, у Архиву за
радџичии по(нрет Југо(слави(је, у Архиву Института за раднички пскрет
Србије, у Архиву Иаститута за хиИторију радничког по!хрета у Загребу. Арх!ив(ска збирка завича;јних музеја. у Иванграду, Колашину, Бијелом Пољу и Пљевљима, као и Музеја устанка у Тито(вом Уж!ицу,
садрже такође изв|је1сна документа Ноја се однасе н:а активно1ст четника
у Црн1о|ј Гори и Санџаку. Архиви окружних судова на Цетињу, у Титограду и Бијелом Пољу, као и Архив Оуда оарајевоке војне области,
посједују грађу са суђења рат(ним злочинцима, какО четничким тако и
сепарат(и1стичним. Архивска одјељења РСУП-а у Титофаду и ССУП-а
у Бео(граду, поред извјеСног броја прворазредних четничких извора,
пасједују и саЈслушања поједимих четничних и сепаратистичких функционера дата пред органима ОЗН-е, затим поједине изјаве дате у
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ним ттрилииама у току или поелије рата, (иао и друге материјале који
се односе на четгаичжи и федералистички понрет.
Архив(ска грађа о федералистима, међутим, веома ј е оокудна. Поједина документа (ове вјрсте валазе ;се у Архиву Историјског института
у Титопраду и Архиву Војноистаријсног иНститута у Београду.
За односе четника Д. Михаиловића са југословенском избјерличком владом и савезницима од посебног је знача'ја грађа избјегличке
владе, жоја (се налази у Архиву Војноисторијоког инјститута. а дијелом
и у Дипломатском архиву ССИП-а у Београду.
Архив Војнои№оријског института има и два значајна фонда у
којима се налазе и отдаци о четиичком и федаралистичком покрету у
Дрно!Ј Гори. То су Фонд Недићаве и Фонд устаШке архиве. За ову тему
је посеГлг.о интересанГган онај први, јер се у њему налази грађа која
говори о Недићевом интересовашу за политичке прилике у Цргаогј Гори,
нао и к|онтактима и сарадњи са црногораним четницима, која је дошла до изражаја нарочмто о;д крада 1943. годиНе.
Међу домаћим изво.рима од изузетног су значаја за овај рад документи ш.ртизан)С1КО(г поријекла. Партијске оргаеизације, партиз.а.нске
јединице, народнМслОбодилачки одбори и друге установе и ортанизације народно101слободилач(ног покрета будно (су пратиле цјелокупну
антиветат четничкот и федералистичког покрета. У (АрхИву Водноисторијског института, Архиву Истаријског инспитута у Титограду, Арх1ив.у
за радричнрг покрет Јупославије и другим налази се мноштво докумената који говоре о овом проб лему.
Од грађе иностраног поријекла користио 1сам многе италијанске
и њемачке до.нуме.нгге, коди су на разне (начине доспјели у наше архиве.
Највећи дио италиЈјанске и њ(емачке .грађе каја је заплијењена у току
и крајем рата, налази се у Архиву Војн1о!Исто!рид|оког института у Беопраду. Италијанска грађа у АВИИ каја је од интереса за Овај рад распаређена је у два фонда: Гувернаторат за Црну Гору и Гувернаторат
за ДалШцИју, док се њемачка грађа налази у фоћду Фелдкомандатура
— ЦетиЈње. Незнатан дио> италијанјске и њемачке грађе налази се у
АрхЛву Иаторијианог института у Титогралу. Токсу прије свега подедине
окупаторске наредбе, прогла|си, леци и друш пропага!ндри документи.
У овом архиву 1се налазе и фотокопије неких њемачких докумената
кк>ји ее однЈосе на Црну Гору, од кодих су најважгаиди извјештаји Њемачк!о(г послан|ст1В1а у Загребу.
Њемачна и итали)јан|ава грађа у и!но|странсггв(у, ноју :су заплијенили западни савезници, углаЈвном је до!ступна. За нахцу те;му >од посебно.г де з(нача{ја она ко|ја 1се налази у НацианлнМм архиву у Вашингтону. На иницидативу професора др Ј . Марјанмвића, већи ДЈИО 0(зе грађе
ноја 1се односи н)а Југоелавију минрофшшвован ј е и налази се у иашим
архивама. Гро ових минраноиија налазе (се у Архиву Војноист!ори;^ко1Г
института. Од те грађе х!ари!0тио сам неке знача)ва фондове, као што
су: Команде Југ!01и1стака, ш|табов.а група армида „Е" и „Ф" и 2. оклопне
армиде, Фелдкомандатуре 1040 — Цетиње, В.рховне команде оружаних
снага, Врхавне команде копнене вод|ске, Министарства спољних. послова, Њемачког До/слаиства у Загребу, Опуномоћеника Министар!ства
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сгаољиих послава у Београду и поједина Документа уреда Абвера у
Београду и Загребу и штабова 21. армијског корпуса и 1. брдске дивизије. Ни|је ми било могуће Нористити свгу грађу ових фондова, па сам се
ограничио углавном на она документа која се најнепосредније односе
на Црну Лору.
Италијанака грађа која се налази у НационалНом архиву у Вашингтону 1снимљена ј е у знатно мањем обиму, па и то доскора 'није било
сређено и довољно- достуадо за истраживање. Ипак ми ј е пошло за
руком да прегледам извјјестан број значајних докумената која се односе на Црну Гару, и то из сљедећих фондова: Гув«рнагг!ората за Црну
Гору, Више команде оружаних снага Албаније, 9. армије, 14. армијског
корпуса, Врховне команде, Главног генералштаба вој1ске и Министарства спољних паслова.
Детаљније изучавање њемачке и италијаноке грађе, а пототово
када се омогући увид у грађу асоја се налази у италИјаиским архивама,
откриће несумњиво нове чињенице од значаја за развитак четничкот и
федералистичкот покрета, а посебно за њихове односе са окупаторима.
О б ј а в љ е н и из!вори за овај рад, изузев оних партизаноког поријекла, (веома су малобројни. Са објављивањем дакумената четничког и
федералистичког Шоријекла отпочело се још у току рата. Пред|с1једциштво' ЦАСНО-а објавило је, 1944. године, фрагменте докумената из
четничке архиве Блажа Ђукамовића и Баја Станишића, која де заплиц ењема приликом њихове ликвидације у охтобру 1943. године. Ова
збирка докумената имала |је Нолитички карантер, са основним циљем
да се разобличи спрега четника и црноторских федералиста са окупатором. Отуда и наслав збирке (Четпичка
издаја
у свјетлости
докумената).
Одмах накан 'аслобођења наше зем(ље, 1945. шдине, Државна камисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Објавила
ј е зборник документа чеггничког, италијанјакот и њемачк)ог поријекла,
под насловом Документи
о издајству
Драже
Михаиловића.
Иата> је и
она 1објављена прије свега из пол(ит!ичких разл!ага, ова публикациј а ј е
врло иорисна и за научне сврхе, јер су ту уз велики број докЈумената
објављени и њихави факсимили.
Неж|олико година по ослобођењу Војноисторијски институт у Београду приатупио ј е /си(стемат(ском објавллгвгању дакЈумената о нашем ослободилачном раТу, покренувши едицију Зборник
докумената
и
података о ослободилачком
рату југословенских
народа,
у тринаест томова.
То су наметчули, поред научних, и дашитички разлази. У пачеггку ј е
Зборник
имао низ !недоотатака: изостављана су имена појединих лично1ст1и каје, се помињу у документима, изостављани су и извдесни пасуси, а 'било' ј е и озбиљних штампараких грешака. Временом, он ј е
постао публинација од напиталног значаја. У њему /су објављена пр>евасходно документа партизанског поријекла, али су нашла мјеста и
она која потичу од окупаторских и колаборациоии!стичких сната. На
народноаслободилачки шжрет у Црној Гори односе се документа објављена у трећем тому (десет књига). Та1Нође су од великог значаја за
ову таму други (документа Врховног пггаба) и девегги том (партијско13

-политичка документа), али се и у првом (Србија) и четврггом тому
(Босна и Херцеговинц) мојженаћи докамшада. сшаЈаЈШваре о народноослободилачком шмфету у Пргој Гори. У трећемтому (књ. 4, 5 и 6) објављена су 183 документа чегничкзог, италијанског и федералистичког
поријвкла. Од по/себног значаја је тринаести ггом, коди садржи италијанска документа. До сада је изашла оамо прва књига, веома солидно
припремљена, која доноси документа јединица, команди и у1станова
Краљевине Италије из пери!ода од 17. априла до 31. децембра 1941.
године:. У њо;ј ј е 0'бјављен и извјестан број докумената из Националног
архива. у Вашингтону.
Поред архивских изгаора. за оиај рад ифристио сам и ш|тампу. Ту
спада и колаборационистичка и окупаторска штампа, у првом реду
она која ј е излазила у Црној Гори: Зета, Глас Црногорца,
Црногорски
вјесник,
Ловћен,
Пљеваљски
вјесник,
Дурмитор,
Пакао или
комунизам
у Црној Гори, италијанске Службене
новине
и Лист уредаба
Фелдкомандантуре
на Цетињу. Од недићевско-љотићев^ке штампе користи^ "
сам Ново време, Српски
народ и Обнову,
а од усташких листова Спремност, Хрватски
народ
и Усташког
граничара.
У овод штампи налазе
се мнош подаци о четничким и федералиотичким акци/јама против народноослободилачног покрота. о сарадњи са онупатором, о< 10дн0.сима
четника са федералистима и недићевцима, о разним окупаторским
одлукама, уредбама и сл.
Важни подаци о четничном и федералистичком пожрету у Црној
Гори мо!гу се наћи и у партизан1аним лмстовима: Народној
борби,
Саопштењу
Главног
штаба НОП одреда
за Црну Гору и Боку,
Омладинском покрету,
Ријечи
слободе,
Побједи
и др.
У Саопштењима
Државне номијсије за утврђивање ратних злоокупатора и њихових помагача има такође иорисних податаиа за
овај р<цд.
тшна

Користио сам, најзал. за овај ред и стенографске б'иљешке и друге материјале Са суђења Дражи Михаиловићу и чланСвима његове организације, иојји су објављени у публикацијама Издајник
и ратни
злочинац Дража Михаиловић
пред судом и Суђење
члановима
политичког
и војног
руководства
организације
Драже Михаиловића.
Поред усменог казивања 'четничких вођа, ту има и фрагмената појединих доисумената, а понегдје и цијелих докумената.
Овај рад је, 26, априла 1970. године одбрањен као докторска дисертациуа на Филозо|факом факултету Универзитета у Београду, под насловом: Четнички
и федералистичкипокрет
у Црној Гори 1941—1945. Комисију цу чинили: др Јован Марјановић, редовни професор, др Радован
Самарџић, редовни профе1аор, др Ђорђе Кнежевић, доцент, и др Јован
Милићевић, доцент. Они су ми дали коршоне, прпмјсдпе и сугеотије, на
чему им и овом прилином захваљујем. Посебно ^се осјећам обавезним да
најтоплиЈје захвалим предсједнику Комисије др Јовану Марјановићу,
(С којим сам у току истраживања и писања овопа рада био у сталном
контант|у. Он ми је даиао јаугестије и упућивао ме на неке изворе, по,себно оне из Националног архива у Вашингтону, а из св|оде личне би~

блиотеке дао ми је на коришћење неке публикације које не бих мотао
иначе наћи.
При<ј|атна ми ј е дужност да на жорионим сугестијама захвалим рецензентима др Бранку Павићевићу, научном еавјетнику и др Владу
Стругару.
ТакЈође ми је пријатно да укажем на предусретљивост архивског
и библиотечкогособља Војноисторијоког института, Архива за раднички
покрет у Беопраду, Дипломатоког архива ССИП-а, Института за раднички понрет Србије, И н с т и т у т а за хисторију радничког покрета Х р ватаке у Загребу, РСУП-а у Титограду, Народне библиотеке у Београду
и Свеучилишне библиотеке у Загребу, и да им захвалим на помоћи.
Оајећам (се обавезним да ијстакнем да сам приликом израде овог
рада имао пуну и разнЈоврону помоћ сно/је уатанове, Историјског инститзгга СР Црне Горе, као и Републичког фонда СР Црне Горе за
унапређивање научне дјелатности, који је, учествовао у финансирању
овог рада.
У Титограду, априла 1974. год.

Аутор
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Приликом стварања југословенске државе 1918. године црношрске грађанске (снаге су се подијелиле на два политотка табора: на тзв.
ј,бјелаше" и „зеленаше", тј. на присталице и противнике безусловног
уједињења*. Та подјела је у основи остала и послије оснивања грађакских политичких парти)ја (из редова „бједаша") и задржала се до
слома Краљевине Југославије 1941. године. Она је чак имала утицаја
и на формирање контрареволуционарних снага у току ослободилачког
* За овај увод користио сам сљедећу литературу:
а) посебна издања: Фердо Чулиновић, Југославија
између два рата, I—II
(Загреб 1961); Светозар Прибићевић, Диктатура краља Александра
(Београд 1952);
Др Иван Рибар, Политички записи, I—VI, (Београд 1948—1952); Др Димо Вујовић,
Уједињење
Црне Горе и Србије (Титоград 1962); Нико С. Мартиновић,
Радкички
покрет у Црној Гори под руководством Јована Томашевића
(Београд 1955); Батрић
Јовановић, Комунистичка
партија у Црној Гори 1919—1941 Београд 1059); Сласоје
Меденица, Привредни
развитак Црне Горе 1918—1941, (Титоград 1959); Нусрет
Шехић, Четништво у Восни и Херцеговини
1918—1941) Сарајево 1971); Др Душан
Лукач, Раднички
покрет у Југославији
и национално
питање 1918—1941 <Београд 1972);
б) студије и расправе објављене у зборницима радова: Васо Чубриловић,
&вод у историју Југославије
(из историје XX века) Београд 1958); Јован Марјановић, Политичке партије Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца
(Из историје
X X века); Томица Никчевић, Прилог изучавању
политичких борбм у Црној Гори
1929—1937 (Иеторија X X века, III, Београд 1962); Димо Вујовић, Грађанске
политичке странке у Црној Гори у периоду стварања КПЈ (Историјски записи бр.
2 — 3, 1960;
в) радови у рукопису: Јован Р. Бојовић, Напредни
омладински
покрет у
Црној Гори 1918 — 1941 (докторска дисертација).
Консултовао сам, такође, резултате истраживања објављене у многим другим чланцима и расправама који третирају међуратну проблематику.
Од објављених архивских извора служио сам се Историјским архивом
КПЈ,
II (Београд 1949) и Изворима за историју радничког
покрета и револуције
у Црној Гори, књ. 1 (Титоград 1971, одабрао и приредио др Јован Р. Бојовић). Од
необјављених извора користио сам архивске фондове Архива Историјског института СР Црне Горе у Титограду (фондове К П Ј и Банске управе Зетске бановине) и Архива за раднички покрет Југославије (фонд К П Ј и фонд Коминтерне).
Црпао сам податке и из радничке и партијске (КПЈ )штампе: Радничких
новина,
Гласа Слободе,
Ослобођења,
Гласа Црне Горе, а од грађанске штампе користио
сам Народну ријеч, Црну Гору, Слободну мисао, Црногорца, Зету, Југословенску
стражу (Орган Главног одбора Удружења четника) и др.
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рата и ооцијалистичке револуције (1941—1945). Наиме, двије основне
контрареволуционарне групације у Црној Гори регрутовале су своју
војску управО' из ова два табора, и то четници од „бјелаша", а сепаратисти од „зеленаша".
; /Називи „бјелаши" и „зеленаши", дакле, нијесу називи двије одређених политичких партија. Истина, непосредно послије уједињења
„бјелаши" су формирали -своју организацију, тзв. Организовану омладину, која је обухватала не само омладину него све. снаге које су биле
за безусловно уједињење. Ова организација је имала своје руководство и прочрам. Али Организована омладина ј е била састављена од идејно и политичжи хетерогених елеменага, које ј е обједињавало само
истовјетно гледање на проблем уједињења. Та хетерогеност се задрж а л а до првих сједница Подгоричке скупштине, када су дошле( до
изражаја неке посебности, које су довеле, већ тада, до заметка будућих политичких партија, укључујући ту и социјалисте, односно комунисте. Већ на Подгоричкој скупштини гледишта социјалиста су одударала од гледипша осталих ујединитеља, што је дошло до изражаја у
дискусијама о програму рада Народног извршног одбора. Социјалисти
су се први партијско-политички организовали. Ускоро послије уједињења они стварају своје организације, чему је Оснивачки конгрес Социјалистичке радничке партије Југославије (комуниста) дао још већи
подстицај. Послије Оонивачког конгреса социјалистичке групе у Црној
Гори прерастају у организације СРПЈ (к), односно КПЈ. Остали поборници и присталице уједињења (грађанске снаге) остали су још око годину и по јединствени, макар и привидшх На том „јединству" инсистирале су нај истакнутије ујединитељске вође — због опасности од устаника који су водили оружане акције против нове власти и због тепже економске ситуације у којој се Црна Гора нашла послије I свјетског рата, с једне, и околности да нова држава (Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца) није још била међународно призната, с друге стране.
Лрипреме за изборе за Конституанту 1920, године довеле су до
политичког раслодавања „бјелаша". Они нијесу формирали неку посебну партију на темељу уједигаитељског покрета, која би повела рачуна о интересима црногорског народа, већ су приступили српским
грађанским партијама: Демоиратској, Радикалској, Републиканској и
Земљорадничкој —< већ према интересима појединаца и група. Ове
страначк^ организације биле су у стнари филијале српских политичких партија и нијесу имале свој посебни програм. Њихова политичка
Јктивност одвијала се у оквирима програма и политичких концепција
централних органа ов.их партија.
„Зеленахшхма" као противницима анаквог уједињ1ења није дозвовено у то вријеме да формирају »своју политичку партиј у, нити да
1зиђу на изборе.
Велики дио црношрског народа није био задовољан таквим полиичким престројавањем, а посебно тешким не само политичким него и
кономеким положајем у новој држави. То ј е дијелом изражено бојотом избора: око 34°/о гласача није изишло на биралишгга иако су бие наговијештене репресалије за апстиненте. На изборима су комуниВ

сти однијјели убједљиву побједу с 3 8 % глаоова и 40°/о пасланичких
мандата. Републиканци су добили 20%, а монархисти (демократи п
радикали) с в е т 40°/о мандата. Разумије се, за листу К П Ј нијееу гла-~
сали само комунисти, већ и велини дио национално и социјално неза^
довољних маса, кој е су у Комунистичкој партији видјеле ону снагу
која ће водити рачуна о интересима најширих слојева народа.
Најзад, 1923. године федералисти .су етупили на историјску сцену
учешћем на шЈрламентарним изборима (од 18. марта). Они су се декла-'
рисали као заштитници интереса Дрне Горе, што је допринијело да И.ЛЈ
приђе велики дио црногорског народа, кој-и ј е био политички незадовољан положајем Црне Горе у новој држави. На овим изборима они су
били други по броду гласова (свега 228 гласова мање од Радикалске
странке која ј е побиједила), а на следећим (од 8. фебруара 1925) добили су највећи број тласова. На конгресу федералиста од 4. октобра.
19:25. године и фармално се конституисала Црногорска федералистичка странка, која ј е том приликом донијела и 1сво|ј програм. Према том:
програму, све југословенаке земље, ко|је |су у овом иатаријском развитку поитале посебне шхлитичке, економске и културне, јединице, треба
да имају равноправан положај у југословенекој државноц заједници.
Федералисти су 'на почетку свога дјеловања у политичком животу
Црне Горе играли значајну улогу. Уокоро поелије уједињења у Црној
Гори се ствара национално револуционарни покрет пр'Отив хегемонистичких тежњи великосрпске буржоазије и полицијског терора нове
власти. С обзиром на то да је КПЈ у првим годинама послије уједињења стајала на централистичким концепцијама, федералисти су, односно Црногорака федералистичка странка (ЦФС) у овом покрету све
до тридесетих годиаа имали водећу пов!ицију. Послије Ш земаљска
конференције, а посебно
послије III ионгреса
К П Ј партИјска
организагција у Црнод Гори је
подржавала паролу ЦФС о
федерацији и аутономији Црне Горе, па је /са федералистима радила
на стварању блока црногорског радног народа. Са том акционом паролом у Црнај Гори је иступал заједно са федералистима и на општинским изборима 1926'. године. Међутим, федералисти, одаосно њихове
вође, почев од парламентарних избора 1923. године постепено'су нагвуштали национално револуционарну тактику и етупали на реформистичке позиције. Вођство црногорских федералиста је тежиште своје
акције усмјерило на парламентарну критику. Оно је, избјегавало да
своју акцију повеже са борбом осталих угњетаних нација у Југославији, као што ј е избјегавало сарадњу са револуционарним раднич-ким
покретом у Црној Гори, чију је снагу потцјењивало. Сарадња федералистичких маса и појединих локалних функционера са снагама радничког покрета не мијења општу карактеристику ЦФС. Самим тим
Црногорска федералистичка странка је суштински напустила интересе ирнагорокаг народа, одбијајући да с е изјасни и о њ ] е г а в о м национа.шом оамооиредјељењу, што! је допринИјело да ;је њено чланство
почне убрзано напуштати, што су потврдили и п а р л а м е н т а р н и избори
1927. године, нада је она добила 42,8% гласова мање него ва претходним изборима.
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Црногорска федералкстичка странка се ускоро послије формирања фочела р а с л о ј а в а т и . Већ на самом почетку уочавале су се у њој
двије основне струје, односно фракције. Једна од њих је окупљала
присталице краља Николе, дакле оне снаге које су и даље биле за
рестаурацију црноторске државе на челу са династијом Петровића. На
челу ове фракције налазили су се стари и жонзервативни политичатри
блиски бившем црногорском двору. Много је, бројнија била друга струја, која је била за југословенску заједницу, али са федеративним уређењем. НаЈјистакнутије вође ове струје били су Михаило. Ивановић и
Саво Вулетић. У ово)ј струји је једно вријеме био, иако' привидно, и
Секуле Дрљевић, али се он, са -својим истина малобројним присталицама, издвојиоу посебну фракцију. Ова је фракција постепено бивала
све екстремтнија, што ј е допринијело да се касније повеже са усташама. Шестојануарска диктатура ј е коначно докрајчила раслојавањс у
вођству федералиста. Дио вођства ј е преш&о на режЈимске позиције,
један дио ј е према режиму заузео лојалан став, док је један дио федералиста, у првом реду поједини локални функционери борбенији дио
чланства, сарађивао са комунистима у борби против режима диктатуре.
У цјелини гледано, Црногорска федералистичка странка није
изражавала суоптинске националне и социјалне проблеме црногорског
народа, па зато није ни могла имати реалног ослонца у црногорском
друштву. Њено вођство се окретало у вртлогу страначких борби, лавирајући у питањима реституције црногорске државности од сепаратизма тј. захтјева за успостављање нез1ависне буржоаске црногороке
државе) до федеративног рјешења у буржоаској Југославији. Немајући подршку за (своје ставове у сопственоме народу, један дио вођства
Црногорске федералистичке странке потражио је, након априлског
слома 1941. године, ослонац у страним силама, што га је, неминовно
морало довести у положај квислишпке организације,
Завођењем шестој ануарске диктатуре забрањен је рад свим политичким партијама у цијелој земљи. Формалности око раепуштања
грађанских сттранака, заплене архиве и преузимања њихо1вих про1сторија извршене су ббз и најмањег отпора од стране вођства или чланства тих странака. ШтавИше, већи дио вођства и чланства грађанских
странака у Југославији, па разумије се и у Црној Гори, поздравио ј е
кр^аљев манифеет о увођењу диктатуре, а затим ступио у режимске
странке, прво у Југословенску националну странку (ЈНС), а затим у
Југословенску радакалну заједницу (ЈРЗ).
Према томе,, уопште узевши, грађанске странке у Црној Гори које су изникле из такозваног „бјелашког" табора готово нИшта више
од ЦФС нијесу могле имати ослонца у црногорском народу. Оне не
само да <се нијесу залагале за црногорску националну равноправност,
већ су, напротив, радиле на негирању црногорског националног бића.
Оне су највећим дијелом служиле великосрпокој буржоазији као^
инструмент за лакше национално и социјално угње,тавање црногорског
народа. Изузетак у том погледу представљала је група црногорКжих
земљорадника која се окупљала око „Гласа народа" (Марко Вујачић и
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др). Она ј е још уочи шест'ОЈануароке диктатуре сарађивала са црногорским комунистима у организовању протесних зборова против појединих мјера режмма, као пгго је била подјела ратних репарација и
сл. Ова група ј е и касније, све до рата, заједно са снагама револуционарног радничког покрета у Црној Гори, учествовала у неким значајним антирежимским демонстрацијама, пгго ће пресудно утицати на
њено опредјељење послије, априлоког слома 1941. године за народноослободилачки покрет. И неке друге либералније групе и фракције
бивше Демократске странке, радикалске групе Аце Станој евића и земљорадничке љевице, које су се нашле у опозицији према режиму
диктатуре, почеле су од средине тридесетих година више да се окрећу
политичким, економским, социјалним, здрав^ственим и културним про^блемима Црне Горе. И оне су повремево учествовале у појединим значајним политичким акцијама коуе ј е К П Ј у Црној Гори организовала.
Међутим, све те групе, у одаосу на свеукупне грађанске снаге које су
се биле ставиле у службу великосрпске буржоазије, односно владајућег режима, представљале су незнатан, симболичан дио.
У вези са основоним предметом овога рада намеће се питање ко~
нтинуитета Удружења четника између два рата и четничке организације Драже Михаиловића.
Послијератна југословевока историографија мало> је пажње посветила четничкој ортанизацији између два рата. Недавно изитпла студиј др Нусрета Шехића о> четништву у Босни и Херцетовини (1918 —
1941) представља у томе позитиван изузетак. У циљу што потпунијег
расвјетљавања улоге четништва у БиХ, Шехић ј е свогја истраживања
проИпирио и на остале крајеве Југославије, чиме ј е дао озбиљан прилог
проучавању четничког феномена уопште. Због тога ћу на овоме мјјесту
укратко интерпретирати неке резултате до којих је Шехић дошхао и
који доприносе потпунијем сагледавању улоге четништва у другом
свјетском рату, чему ј е дијелом посвећен и овај рад.
У X I X вијеку четнипггво |је представљало синоним за национални
отпор балканаких народа, у првом реду српоког. Међутим, крајем X I X
и почетком X X вијека, у процесу стварања модерних балканских држава, четовање се ставља у службу државне политике., а четници (у
Србији), одиосно момити (у Бугарскод) и андарти (у Грчнај) портају
истурени одред евојих буржоазија на терену Македоније која се још
налазила под турском влашћу. Тако се четнипггво у Србији у периоду
од 1904 до 1918. године ставило у службу арпске буржоазије и остварења њених ек1спанзионис1тичких ци.љева. У то вријеме као уосталом и
у II свјетском рату, одлучујућу улогу у четничким акцијама имали су
официри. Четништво је већ тада прихватило националистички програм српске буржоазиде за који ће се борити све до њиховог силаска
са историј ске позорнице.
У периоду између два свјетска рата четништво је имало задатак
да дјелује на ције.лој територији Југославије. Оно ,је и у том периоду
на1ставило улогу инструмента велико^српске буржоазије.
У међуратном периоду постојало ј е више четничких удружења.
Прва четничка организација настала је 1921. године под називом Удру-

жење четника за елободу
и част отацбине.
У почетку ј е ово удружење
имало сталешки карактер, тако да је тада окупљало углавном ратне
в е т е р а н е . Међутим, оно ј е убрзо изгубило такав карактер, јер Је почело да прима и друге трађане, који раније нијесу били четници, а нарочито ј е настојало да у своје редове, у/влачи омладтгл-. Удружење
се декларисало за југословенску политичку оријентацију, тако да је у
своје редове позивало људе свих националности. Оно је имало своје
пододборе у свим земљама Југославије. Но' иаио ое декларисало као
југословенско, о.ш> је у свом програму имало за циљ стварање „Велике
Србије", па ј е и ослонац тражило првенствено у српском становништву. Удружње се налазило под доминантним утицајем Демократске
странке, због чега ј е Радикалска странка настојала да га придобије на
своју страну. То је, учинило да се 1924. године Удружење поцијепа и
да се формирају два нова четничка удружења, и то: Удружење
српских четника
за Краља
и Отаџбину
и Удружење
српских
четника
„Петар Мркоњић".
Ова два удружења у својим политичким концепцијама била су још екстремнија од првог. Оснивачи ова два удружења
напали су Удружење четника за слободу и част отаџбине, а посебно.
његово руководство, с мотивацијом да је изневјерило српску традицију четништва јер није назначено да је то прије свега српска национална организација. Оба ова удружења имала су готово идентичну политичку платформу, односно програм, у чијој је основи било стварање
ветшке Србије, а и једно и друго било је под утицајем Радикалске
странке. Средином 1925. године ова два удружења су спојена у једно,
под називом Удружење
српских
четника
„Петар Мркоњић"
за
Краља
и Отаџбину.
Оба четничка удружења (и прво и ова два (спојена) имала
су своде посебне амблеме и симболе. Застава Удружења четника за
слободу и част отаџбине била је црна са мртвачком главом у средини,
а на копљу се нализио- симбол бизелог орла са натписом „За слободу и
част отаџбине". Застава Удружења српоких четника била је југословенска тробојка (плаво—бијела—црвена), на објема странама грб Удружења, са чије се једне стране изнад налазио натпис „Са вером у Бога",
а испод „За Краља и Отаџбину". Печат и значка оба удружења били
су исти — уцртан двоглави бијели орао са мачевима, а у канџама орла
ј е мртвачк)атлава са укрпггеним кокЗтима. Ове отмболе истичем због тога
што је многе од њих преузела и четничка организација Драже Михаиловића. Припадници Михаиловићеве организације носили су и ј у гословеноку тробојку и црну заставу са унрштеним ко^стима изнад којих је био натпис „За краља и отаџбину" а испод: „Слобода или смрт".
Михаиловићеви четници су на капама носили као симбол мртвачку
главу ;са укрштеним ко-стима, а неки официри прб са двоглавим бијелим орлом. Сваки се четнички докуменат по. правилу завршавао лозинком: „С вером у Бога — за Краља и Отаџбину", а једно вријеме је
томе додавано: „Дража нас води ка величини и слободи".
У међуратном периоду четници су ое освједочили као чувар владајућег друштвено-политичког система. Четничка удруЈкења су дјеловала као инструмент појединих политичких странака, поготово' када
су се оне налазиле на власти. иако су се у својим статутима деклари22

сала жао ванстр-аначке организације које имају једоно задатак да служе
краљу и отаџбини.
Бећ у својим првим акцијама и прије званичног формирања својих удружења четници су одредили себи мјесто режимске националЛстичке организације, што су формулисали и у првим правилима сбО"
јих удружењ^а. Прве акције четничких група у одбрани пОстојећег
државног и друштвеног 1система имале су претежно војно обиљежј 6 У току 1919. и 1920, као и током неколико наредних година, четнич#е
групе су оперисале у оним рејонима гдје је режим осјећао да су \
, 1У
позиције слабе, прије свега у МЈакедонији, гдје су дјелови комитоКе
групе из Бугарске. Четнички летећи одреди су учествовали и у гУ~
шењу побуне и одметништва у Санџаку, којом приликом су почињеНа
насиља и убиства и над невиним становништвом. Они су се истицали У
одбрани владајућег режима и у разним политичким акцијама, каО' нСрна парламентарним изборима и у борби против радничког покрета>
прибјегавајући понекад и насиљу и употреби физичке силе,. ТакВУ
улогу оии су остваривали у заједници са осталим националистичкЛм
организацијама, као што су Организација југословенеких неционалкс-та (Орјуна), Српака национална омладина (Срнао), Народна одбрана и
друге. Орјуна је веома рано остварила акционо јединство, и интензивИУ
сарадњу с Удружењем четника за слободу и част отаџбине. Мкоги
функцио1нери четничког удружења били су чланови Орјуне, и обратН0Међутим, идеју интегралног југословеаства ниј^есу били у потпуности
прихватили сви четници, нарочито чланови Удружења 1српских чегника. Српске националистичке организације, у првом реду Удруже#>е
српских четника и Срнао, које су и иначе Југославију третирале
проширену Србију, категорички су одбацивале (југоеловенство (в&о
аустријски импорт), сматрајзтћи да ое Србија није борила за остваре!*>е
такве идеје, већ за Србију и Српство. Идеја великој Орбији имала Ј е
авојих присталица и мимо ових удружења. Група 1ар>п1аких национал^0"
та која се окупљала око1 листа „Српска Зора", (излазио је у СарајевУ)
објавила је још 1920. године свој протрам, по коме би „Велика Србија' : , како би се држава зв,ала, обухватала осим Србије, Црну Гору, Босну и Херцеговину, Бачку, Банат, Барању, Банију, Лику, Боку, ју^ну
и сјеверну Далмацију, док би се питање средње Далмације ријешило
плебисцитом. У тој држави би се Хрватима и Словенцима дала аутономија, елично аутономији швајцарсишх кантона. Слично гледање идале су и остале великосрпске снаге. Идеја о-великој Србији нарочито1 ј е
постала 'актуелна послије епоразума Цветковић—Мачек. У вези с
догађајем активирала су се разна националистичка и „патриотока
удружења (Српски културни клуб, Народна одбрава, четничка удрУжења, црквене општине и др.) која су истицала потребу у ј е д и њ а в а њ а
евих Срба под паролом „Срби на окуп", оцјењујући да је с п о р а з у м
угрозио интересе Српства. Према програму националиста, требало ,1е
формирати Српску бановину кода би обухватала .сву територију коју
није обухватала Хрватска бановина и осим, разумије ее,, Дравске бавовине. Заправо и дио Хрватске бановине који ј е обухватао подру ч Ј е
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жење четника
за слободу
и част отаџбине.
У почетку ј е ово удружење
имало сталешки карактер, тако да ј е тада окупљало углавном ратне
ветеране. Међутим, оно ј е убрзо изгубило такав карактер, јер је почело да прима и друге грађане, који раније нијесу били чепници, а нарочито ј е настојало да у свогје редове увлачи омладину. Удружење
се декларисало за јушсловенску политичку оријентацију, тако да је у
своје редове позивало људе свих националности. Оно је имало своје
пододборе у свим земљама ЈугослаЕије. Но иако се декларисало као
југословенско, оно1 је у свом програму имало за циљ стварање „Велике
Србије", па ј е и ослонац тражило првенствено у српском становнипггву. Удружње се налазило под доминантним утицајем Демонратске
странке, због чега ј е Радикалска странка настојала да га придобије на
своју страну. То је учинило да се 1924. године Удружење поцијепа и
да се формирају деа нова четничка удружења, и то: Удружење
српских четника
за Краља
и Отаџбину
и Удружење
српских
четника.
„Петар Мркоњић".
Ова два удружења у својим политичким концепцијама била су још екстремнија од првог. Оснивачи ова два удружења
напали су Удружење четнијка за слободу и част отаџбине, а посебно.
његово руководство, с мотивацијом да ј>е изневјерило српску традицију четништва јер није назначено да је то прије евсга српска нацио~
нална организација. Оба ова удружења имала су готово идентичну политичку платформу, односно програм, у чијој је основи било стварање
велике Србије, а и једно и друго било ј е под утицајем Радикалске
странке. Средином 1925. године. ова два удружења су спојена у једно,
под називом Удружење
српских
четника
„Петар Мркоњић"
за
Краља
и Отаџбину.
Оба четничка удружења (и прво и ова два (спојена) имала
су своје посебне амблеме и симб^оле. Застава Удружења четника за
слободу и част отаџбине била је црна са мртвачком главом у средини,
а на копљу се нализио симбол бијелог орла са натписом „За слободу и
част отаџбине". Застава Удружења српоких четника била је југословенска тробојка (плаво—бијела—црвена), на објема странама грб Удружења, са чије се једне стране изнад налазио натпис „Са вером у Бога",
а испод „За Краља и Отаџбину". Печат и значка оба удружења били
су исти — уцртан двоглави бијели орао са мачевима, а у канџама орла
ј е мртвачиа глава са укрштеним к01С(тима. Ове симболе истичем због тога
што је многе од њих преузела и четничка организација Драже Михаиловића. Припадници Михаиловићеве ортанизације нооили су и ј у гословенскз'- тробојку и црну заставу са укрштеним костима изнад којих је био натпис „За краља и отаџбину" а испод: „Слобода или смрт".
Михаиловићеви четници су на капама носили као еимбол мртвачку
главу са укрштеним костима, а неки официри грб са двоглавим бијелим орлом. Сваки се четнички докуменат по правилу завршавао лозинком: „С вером у Бога — за Краља и Отаџбину", а једно вријеме је
томе додавано': „Дража нас води ка величини и слободи".
У међуратном периоду четници (су \ае освједочили као чувар владајућег друштвено-политичког система. Четничка удруЈкења су д ј е ловала као инструмент појединих политичких странака, поготово' када
су се оне налазиле на власти, иако су се у својим !статутима дедлари22

сала иао ванстраначке организације које имају једиио задатак да служе
краљу и отаџбини.
Бећ у својим првим акцијама и прије званичног формирања својих удружења четници су одредили себи мјесто режимске националистичке организације, што су формулисали и у првим правилима својих удружења. Прве акције четничких група у одбрани по|стојећег
државнот и друштвеног система имале су претежно војно обиљежје.
У току 1919. и 1920, као и током неколико наредних година, четничке
групе су оперисале у оним рејонима гдје је режим осјећао да су му
позиције слабе, прије овега у Маиедонији, гдје су дјелови комитсже
групе из Бугарске. Четнички летећи одреди су учествовали и у гушењу побуне и одметништва у Санџаку, којом приликом су почињена
насиља и убиства и над невиним становништвом. Они 1су се истицали у
одбрани владајућег режима и у разним политичким акцијама, као нпр.
на парламентарним избарима и у борби против радничког покрета,
прибјегавајући понекад и насмљу и употреби физичке силе. Такву
улогу они су остваривали у заједници са осталим националистичким
организацијама, као шгго су Организација југословенеких неционалиста (Орјуна), Орпака национална омладина (Срнао), Народна одбрана и
друге. Орјуна ј е веома рано остварила акционо јединство и интензивну
сарадњу 1с Удружењем четника за слободу и част отаџбине. Многи
функционери четничког удружења били су чланови Орјуне, и обратно.
Међутим, идеј|у интегралног југасловеИства нијесу били у потпуноети
прихватили сви четници, нарочито чланови Удружења Српских четника. Српске националистичке организације, у првом реду Удружење
српских четника и Срнао, које су и иначе Југославију третирале као
проширену Орбију, категорички су одбацивале (југословенство (као
аустријски импорт), сматрајући да ав Србија није борила за оетварејње
такве идеје, већ за Србију и Српство.. Идеја о великој Србији имала ј е
авојих присталица и ПУЕИМО ОВИХ удружења. Група 1ар.п1аких националиста која се окупљала око листа „Српска Зора", (излазио је у Сарајеву)
објавила је још 1920. године свој програм, по коме би „Велика Србија' : , како би се држава звала, обухватала осим Србије, Црну Гору, Босну и Херцегонину, Бачку, Банат, Барању, Банију, Лику, Боку, јужну
и сјеверну Далмацију, док би се питање средње Далмације ријешило
плебисцитом. У тој држави би се Хрватима и Словенцима дала аутономија, сличнО1 аутономији швајцарских кантона. Слично гледање имале су и остале великосрпске снате. Идеја о великој Србији нарочито< ј е
постала актуелна послије споразума Цветковић—Мачек. У вези с тим
догађајем активирала су се разна националистичка и „патриотска"
удружења (Српски културни клуб, Народна одбрана, четничка удружења, црквене оппггине и др.) која су истицала потребу уједињавања
свих Срба под паролом „Срби на окуп", оцјењујући да је споразум
угрозио интересе Српства. Према програму националиста, требало ј е
формирати Српску бановину која би обухватала сву територију коју
није обухватала Хрватска бановина и осим, разумије се„ Дравске бановине. Заправо и дио Хрватске бановине који ј е обухватао1 подручје
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Босне и Херцеговине и Далмације требало је да уђе у састав Српске
бановине.
Узимајући све те ставове у обзир постаје, јасније и гледиптге Драж е Михаиловића о том проблему, које ј е он изложио у својим Инструкцијама од 20. децмбра 1941. године, с тим што ј е он пошао даље утолико што ј е предвиђаода та територија буде етнични чиста од „свих народних мањина и анационалпих елемената".
ГГослије увођења шестојануарске диктатуре, 1929. године. Удружење српских четника, Срнао и друге сличне националистичке организације напуштају свој дотада!шњи великосрпски концепт, пружају
пуну подршку режиму диктатуре, прихватају југословенски унитаризам и чаж се цроглашавају заточницима те идеје. Четници су идеализирали шестојануарски режим, нарочито' неколико година касније, када ј е почела да оживљава активност политичких странака. Они су тада прижељкивали поновно' успостављање ауторитативног режима.
Четничка удружења су прижељкивала образац ауторитативног
режЈима по угледу на фашисшичку Италију и нациотичку Њемачку. Она су се преко својих гласила јавнО' солидарисала с унутрашњом
политиком ових фашистичких земаља, док су њихову ратоборну спољну политику осуђивала видећи у њој опасно^ст и за саму Југославију.
Одраз таквог става према ауторитативичим фашистичким режимима
нашао' ј е дијелом израза и у резолуцији четничке организациде Драже
Михаиловића која ј е донесена на конференцији у Шаховићима од 30.
новембра до 2. децембра 1942. године.
Удружења четника, као нацианалистичка организациза, имала су
крајње негативан став према револуционарном радничком покрету, а
његову авангарду Комунистичку партију сматрала су непомирљивим
противником, пгго' ј е истакнуто' и у њиховим правилима. Владајући
режим ј е комунистичку идеологију званично означио као највећу опаеноет по државии и друштвени систем, а К П Ј као- непријатеља број
један. Због тога се режим у борби КПЈ, као и против револуционарног
радничког покрета у цјелини, ослањао не само на полицијски апарат
и жандармерију него и на полувојничке националистичке организације. Четници су владајућем режиму у том погледу били значајан ослонац. Они су у свакој прилици, а нарочито преко штампе и у наредбама члаиству, истицали комунисте као своде најљуће непријатеље и,
сходно томе, учествовали су у свим антикомунистичким акцијама.
Удружења четника стала су на становиште да у борби против комуниста и њиховог утицаја не треба бирати средства и да четници у остваривању тога задатка треба да остваре најужу сарадњу еа органима
власти. Антрпсомунизам ј е постао основна компонента и четничког покрета Драже Михаиловића, који ј е у борби против народноаслободилачког покрета на чијем се челу налазила К П Ј остваривао уску сарадњу са свим контрареволуционарним снагама, у првом реду с окупаторским.
Интензивнију подршку владајући режим је поново почео да тражи од режимских националистичких организација од 1935. године, када се суочио са подмлађеним комунистичким покретом који ј е почео да
24

хвата дубљи коријен у широким народним слојевима. Од тога доба и
четничке организације доживљавају свој организациони успон. Оне
развијају и широку политичку акцију против К П Ј — систематским
нападима преко Штампе, организовањем предавања с антикомунистичким темама, залагањем да се под њиховим руководством од свих националистичких снага организује нацоналистич-ки фронт, пружањем
помоћи државним органима влаети у организовању антикомунистичких комитета и др.
С обзиром на своју улогу између два рата, четништво није могло
да прерасте у независтан друштвено-политички покрет. Иако су себи поставила као> основни задатак да чув-ају и штите поетојећи друштвени и државви поредак, четничка удружења, кано Шехић закључује у својој етудији, нијесу представљала иоле значајнији друштвено-политички фактор у коме би владајући режим налазио ослонац и
могао правити комбинације далекосежнијег значаја. Због својих ;сувише уеких националистичких циљева и непопуларне и компромитујуће улоге у појединим политичким акцијама, четници су у војном
погледу још мање могли постати онај морално-политички фактор око
кога би се народ окупио у случају спољње, опасности. Ни Главни генералштаб Југословенске војеке уочи II свјетског рата није много рачунао на постојећа четничка удружења. Непасредно1 уочи рата формирана је Врховна јуришна команда, са задатком да руководи специјалним јуришним батаљонима који би у случају рата (и Команда и батаљони) добили назив „четнички" (одлуком Министарства војске и
морнарице од 1. априла 1941. Врховна јуришна команда је промијјенила
назив у Врховна четничка команда, која је своје сједиште из Новог
Сада премјестила у Краљево).
Уопште узевши, када ее говори о континуитету између предратих четничких удружења и четничког покрета, односно организације
Драже Михаиловића, сматрам да може бити ријечи само о којнтинуитету у идеолонгком саиислу, јер, су, како Шехић с правом закључује у
својој студији, та удружења и тај покрет и заступали интересе најекстремнијих националистичких кругова арпског друштва, односно ве.ликосрпске буржоазије. Због тога сматрам да се Шехићева оцјена
да „иницијатива бивших официра, подофицира, жандарма, полицијаца у војничком устројавању и ортанизовању четничког покрета у току
другог свјетског рата ништа квалитативпо није измијенила у самом
бићу четништва, у његовој идеологији и политичком програму" у основи може ематрати као тачна. За извођење закључака о организационом континуитету ова два покрета, односно организације, недоетаду
подаци. Према досадашњем сазнању о том проблему, одговор би био
негативан. Чини ми се да. је то Шехић показао на примјеру Восне и
Херцеговине, закључујући да четнички пододбори између два рата
нијесу постали онагј центар омо нога се окупљао четнички оријентисан
елеменат и из кога се постепено развио четнички покрет у рату, Иначе,
било је и других разлика, не само формалних него и еуштинских, прије свега због квалитетно другачијих услова. У предратна четничка
удру|жења нијесу могла бити учлањена активна војна лица, а окоениок

цу четничке ортамизације Драже Михаиловића чинили су управо официри и подофицири. Организација Драже Михаиловића ое у почетку
назива четничким, односно војно-четничким одредима, да би послије
успостављања везе с избјегличком владом и стављања под њено' покровитељство добила званични назив Југословенска во^ска у отаџбини. Међутим, остали су и даље, истина неслужбени али општеприхваћени називи четник, четничка организација, четнички покрет и сл.
Измијењен ј е и одное према грађанским странкама, односно њиховим
припадницима. Док су у међуратном периоду четници били оруђе у
рукама појединих грађанских странака, у рату је ситуација била сасвим обрнута, и грађанскм политичари који су се налазили у четничком
покрету Драже Михаиловића имали су другоразредну улогу.
О раду четничких удружења у међуратном периоду у Црној Гори грађа ј е веома оскудна. Ова удружења, односно пододбори, нијесу
имала своју штампу, а њихова архива, као и архива полицијских органа о раду четника нИје доступна, тако да је истражмвач упућен засад једино. на штуре подаггке који се О' томе могу паћи у четничким гласилима, која су излазила у другим крајевима и у црногорској
грађанској штампи. Због тога ће многа питања из рада предратног
четништЕа у Црној Гори остати и даље отворена.
Удружење четника (однОсно Главни одбор) формирано ј е н а збору
у НикшрЉу 1. децембра 1921. године. За његовог предоједника изабран
ј е Радован Томић, а за потпредсједника Спасоје Тадић. Организација ј е
V почетку, мао уоеталрм и Удружење чегника за слободу и ча(ст отацбине;, имала сталешки карактер, тако да се њена управа (односно
Главни одбор) обратила бившим четницима и грађанима „који према
правилнику могу бити чланови удружења" да се јаве ради уређења
сталешких питања према одлуци владе о четницима и добровољцима.
Главни одбор ј е био у ствари привременог карактера. Након спајања
ове организације са Удружењем четника за слободу и част отацбине,
која ;је ускоро услиједила, Главни одбор је постао пододбор. Тада су
ф|Ор'МираИи пододбори и у другим црногорским градовима. Рад огаих пододбора оСтао ј е доста незапажен све до средине тридесетих годана, када Удружење у цијелој земљи постаје активније. Тада се пододборк
формирају и у арадовима у којима их до тада није било, затим у појединим мањим мјестима, па ч>ак и селима. Према расположивим подацима, четнички пододбори су уочи рата постојали у Цетињу, Котору, Ђеновићима, Никшићу, Велимљу, Пиперима, Пљевљима, Шаховићима и Трепчи (мод Андријевице). Врло ј е вјеровашно да су пододбо-ри
постојали и у другим :м(јес(гима. Неки од ових поиојдбора еу се укључили у општу кампању удружења четника против јачања комунистичког
покрета, који ј е у Црној Гори био запажен нарочито од ередине тридесетих година. С тим у вези врло је интересантан један четнички до-пис из Цетиња објављен у Југословенској
стражи, органу Главног одбора Удружења четника (од 20. I X 1936). Допис је објављен на првој
страни листа, под насловом „Куда иде црногорока омладина". У њему
се, поред осталог, каже:
„Зар можемо затворити очи пред фактима? А факта говоре:
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а) 650 ученика црногорских средњих школа уггаисано у комувистичке ћелије;
б) укинут шести разред цетињске гимназије зато што је установљено да сви ђаци припадаоу КОМЈШИСТИЧКИМ ћелијама;
в) укинути часскви веронауке у подгоричкој гимназији, зато што
је неки госп. Биљурић предлсскио настав1Ничком савету да се овај
1тредмет избаци из наставе као непотребан;
г) ученици пећке гимназије, на часовима пред овојим наставниЈШма певају химну III Интернационале;
д) . . . црногорски студенти по Београду, Загребу, Љубљани и
Окопљу праћени од разних Конова, Левија и др. врше комунистичку
пропаганду, па потом долазе у Црну Гору, веђином протерани, да се
испрсе, изазову родитељоку или племенску сузу и прогласе се мученицима, те долазе и у оружани сукоб, ако устреба, у случају да њихова
браћа нису истомишљетици;
ђ) НИДИМ101 црногорску момчад како у одушевљењу кличу Лењину,
Стаљину.. .
е) ђаци цетињске Учитељске школе идејни комунисти на послу
у народу;
ж) ђаци цетињских средњих школа у групама иду на другарске
вечери, које се спремају еваке суботе у цетињском Комунистичком
дому;
з) видимо омладину како пљује на кацдила испред икона у цркви, како одбацује жрст при уобичајеним обредима;
и) »идимо васпитаче црногороке амладине, идејне бољшевике
како из дана у дан трују нашу узданицу;
ј) видимо агенте Коминтерне на делу. Она је пре неколико година конкурсом одабрала неколико студената из Подгорице, те их је
у нарочитој школи у Лењинграду обучила и спремила за планоко вођење комунистичке организације;
к) видимо академски образоване људе, омладину нашу, како приређује по свим варошима и селима Црне Горе „колективне вечери" и
упоређује живот сељака из оних крајева са животом Црнаца — робова
у Африци;
л) видимо родитеље како дају потстрека својој деци у овој разорној акцији... ".
Иако еу у допису неки подаци преувеличани а неди и нетачни,
он је има!о за циљ да упозори власти на сПварни замах комунистичког
покрета у Црној Гори и мобилрппе јавно мњење на противакцију.
Удружење четника и његови пододбори окупљали су у Црној Гори у првом реду комите из времена аустроугорске окупације и друге
ратне ветеране, од|но|с!но добровољце, водили не!ке спорадичке акције, али четништво није имало значајнијег утицај а на д р у ш т в е н о > политичке прилике, нити је нак створило' своју традицију. То је свакако један од разлога да се израз четник избјегава у нагјвећем дијелу
Црне Горе, не само у току ратне 1941. него и у првој половини 1942.
године, када ј е четничка организација била у пуном успону. Отуда се

ггрве илиталне организације из љегга и јесени 1941. године, које су биле жлице будућих четничких организација, називају Организација за
заштиту
народа,
Гвоздена
рука и сл., а прве организације које с у
потнрај |јесени 1941. формиране по упутствима Драже Михаиловића
добиле су назив Народна
војска.
Прва оружана формација пуковника
Б а ј а Станишића од фебруара до јула 1942. има исти назив, а њени
припадници називају се националистима. У оквиру Станишићеве Народне
војске
постојала ј е и посебна четничка комајнда. Иако су постојале извјесне формалне, прије свега организационе. разлике, у суштини се ради о једној идеологији и о једном покрету. Међутим, ако се за
међуратну четничку организацију у Црној Гори може рећи да није
имала већег утицаја и да није успјела да ,ств'ори неку своју традицију,
то :ни у ком случа!ју не значи Да су грађаноке онаге к!о|је су етајале на
великосрпоким позицијама биле малобројне. Након априлског слома
те су снаге бројно јоаи више ојачане и постале су главни носилац четничке организације, односно покрета Драже Михаиловића у Црној
Гори.
Пошто су коријени друштвено-политичких односа који су владали у току :наро1дноослободилачког рата и револупије (1941 — Г945) у међуратном периоду, потребно ј е нешто рећи и о о,ним снатама које су се
окупљале око организациое К П Ј у Црној Гори.
:\
,Када ј е пребродила кризу коју јој је намегнуо режим шестојануарске диктатуре, Комунистичка партиј|а Југославије у цјелини
заузела ј е од средине тридесетих година много ширу и за народе Ј у гославије, а посебно. за широке народне сло>јеве, прихватљивмју политичку оријентацију. То-ј новој оријентацији К П Ј посебно су дала печат
два момента: прво-; одлучно' заузимање за рјешење националног питања, с нагласком да се оно ријеши у границама Југославије, и друго, рад
на стварању широког антифашистичког народног фронта коди би .окупш> ^све демократске сНаге у земљи, у првом реду раднике, еељаке и
лијево оцредијељену интилигенцију, а затим и оне демократске, енате
из редова опозиционих грађанских странака које су показивале спремност да се боре против фашизације земље, за увођење демократских
:лобода и рјешавање актуе.лних политичких и екрномских проблема
земље.
Од 1935. године до избијања рата Комунистичка партија у Црној
Гори ј е радила на евом организационом јачању, а затим на чврстом
товезивању 1са широким слојевима радног народа. Она је успјела да
зосвоји 'орга1низације УРС-а и да преко њих политички организује
лрногорско радништво у борби за- боље услове живота. Она је такође
гроширила свој утицај на црногорско село и преко задружних оргагизација, као што су Сељачко
братство и Сељачка
самопомоћ,
успјела
добрим дијелом заштити сељака од каниталистичке експлоатације,
1 преко разних културно-просвјетних акција подигне његов културни
гиво.
У том периоду Партија ј е посгала водећа снага у црногорском наЈ,иО!налном покрету. Око свог националног програма она ј е успјела да
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ожупи брајне федералистичке масе, које су истицале да су им ближи
комунисти него федералЈИстичко. вођство. Међушим, она се није на
том ллану ослањала само иа федералистичке масе, него је интензивно
настојала да и радне масе из тзв. „бјелашког" табора окупи у борби
за националну равноправност. Тај програм се највећим дијелом остваривао гфеко Црногорског народног фронта слободе. На програму Народног фронта К П Ј је у Црно.ј Гори окупљала све радне слојеве друхптва, радничку класу, сељаштво, средњошколску, сеоску и студентску
омладину и жене. У раду на стварању Народног фронта Партија је у
Црној Гори повремено уепијевала, преко неких конкретних акција, да
оствари сарадњу и појединих опозиционих група и струја, о чему је
раније било говора. Међутим, Партија такву сарадњу није могла да
оствари код вођства опозиционих грађанских странака, у врху, јер она
нијесу интимно >ни била за борбу против фа1шистичке опасности. Напротив, она су ематрала да им опасност пријети од К П Ј више неш од
фишизма. Због тога су се и супротетављала антифашистичком расгголожењу ширсИких сло1јева народа, Што је доводило до раслојавања унутар њихових Странака. Таква схватања ће највећи дио грађанских по
литичара у току П свјеткжог рата одвести у колаборацију с'а окупатором.
За окупљање демократских снага у Народном фронту велики је
значај иМала „Платформа за сарадњу свих Црногораца за демократију
и равноиравност Црне Горе у Југославији", објављена крајем 1937. године. На бази Платформе постигнут ј е споразум с представницима појединих опозиционих група за уче^шће у неким важним политичким
акцијама, као што су биле антирежимске демонстрације приликом доласка предсј'еднима владе М. Стојадиновића у Црну Гору (у септембру
1938), парламентарни избори и друге.
Поводом значајних међународних догађаја — као што су били
припајање Ауетрије Трећем Рајху, комадање Чехоеловачке, упад италијанских трупа у Албанију — организација К П Ј у Црпој Гори организовала ј е масовне демонстрације у којима ј е стварано борбено јединство црногорског народа и манифестовано нерасположење према
страним завојевачима. К П Ј у Црној Гори ј е енергично уетала и против
италиј анске политике убацивања политичких емиграната и подстицања еепаратистичких елемената на отцјерљење Црне Горе од Југославије. Тим поводом су црногороки комунисти објавили проглас своме
народу, у коме се недвосмислено каже: „Црна Гора може бити слободна, с'амо у слободној, демократски уређеној и независној Југославији. Судбина Црне Горе нераздво|јно ј е везана за судбину ХрваИске,
Србије, Македо1није, Словеније, и Босне и Херцеговине. Само у заједничкој борби црногорског народа и осталих народа Југославије
једино ј е могуће извојевати да Црна Гора, као и остале наше покрајине, буде слободна и равноправна јединица и да живи слободним, националним животом у оквиру државне заједнице Југославије".
Уочи II свјетског рата Комунистичка партија у Црној Гори била
је израсла у н&јјачу и на(јборбевију политичку снату. У годинама кој е су претходиле рату она ј е успјела да створи борбено јединство рад90

прве илигалне организације из љета и јесени 1941. год^ше, које су биле клице будућих четничких .организација, називају Организација за
заштиту
народа,
Гвоздена
рука и сл., а прве организације које с у
потнрај [јесени 1941. формиране по упутствима Драже Михаиловића
добиле су назив Народна
војска.
Прва оружана формација пуковника
Б а ј а Станишића од фебруара до јула 1942. има исти назив, а њени
припадници називају се националистима. У оквиру Станишићеве Народне
војске
постојала ј е и посебна четничка команда. Иано су пОстојале извјесне формалне, прије свега организационе. разлиже, у суштини се ради о једној идеологији и о једном покрету. Међутим, ако се за
међуратну четничку организацију у Црној Гори може рећи да није
имала већег утицаја и да није, успјела да •створи неку своју традицију,
то :ни у ком случа1ју не З1начи Да су грађанже онаге но(је. су стајале на
великосрпоким позицијама биле малсбројне. Након ацрилског слома
те оу снаге бројно још више ојачане и постале су главни но.силац четничке организације, односно покрета Драже Михаиловића у Црној
Гори.
Пошто су коријени друштвено-политичких односа који су владали у току народноослоЈбодилачког рата и револуције (1941 -— 1945) у међуратном периоду, потребно ј е нешто рећи и о оним снагама које су се
окупљале око организације К П Ј у Црној Гори.
Када ј е пребродила кризу коју јој је наметнуо режим шестојануарске диктатуре, Комунистичка партија Југославије у цјелини
заузела ј е од средине тридесетих година много гпиру и за народе Ј у го/славије, а посебно' за. широке народне слојеве, прихватљивију политичку оријентацију. Тој новој оризентацији К П Ј посебво су дала печат
два момента: прво'; одлучно- заузимагве за рјешење националног питања, с нагласном да се оно ријеши у границама Југославије, и друго, рад
на стварању широког антифашистичког народног фронта кО'ји би о к у
пио све демократск-е снаге у земљи, у првом реду раднике, сељаке и
лијево оцредијељену интилигенцију, а затим и «не демократске, енате
из редова опозиционих грађанских странака које су показивале спремност да се боре против фашизације земље, за увођење демократских
слобода и рјешавање актуедних политичких и економских проблема
земље.
Од 1935. године до избијања рата Комунистичка партија у Црној
Гори ј е радила на свом организационом јачању, а затим на чврстом
повезивању са широким слојевима радног народа. Она је успјела да
оосвоји (организације УРС-а и да преко њих политички организује
црногорско раднихптво у борби за-боље услове живота. Она је такође
проширила евој утицај на црногорско село и цреко задружних организација, као што су Сељачко
братство и Сељачка
самопомоћ,
успјела
да добрим дијелом заштити сељака од каниталистичке екеплоатације,
а преко разних културно-проевјетних акција подигне његов културни
ниво.
У том периоду Партија ј е постала водећа снага у црногорском националном покрету. Око свог националног програма она је успјела да
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