
НА ВИСИНИ ЗАДАТКА 

Познато је да је стварање пролетерскпх н ударних 
бригада - регуларннх оператнвних јединица На-

родноослободплачке војске Југославије - било од сулбо-
носног значаја за развој наролноослободилачке борбе и 
победоносни исход наше револуције. 

Трећа пролетерска (санџачка) ударна бригала фор-
мирана је у јелном од преломпнх момената народноосло-
бодилачког рата: после пораза и повлачења главнине 
партизанских јединица из Црне Горе, Санџака н Херце-
говине, у време похола у Босанску крајину с цил>ем очу-
вања главнине Народноослободилачке партизанеке п Ло-
броволЈачке војске Југославије (НОП и ДВЈ) и помоћи на-
родноослободилачкој борби у западној Босни, Хрватској 
и Словенији. 

Као једна од прве четири пролетерске бригале Југос-
лавпје, Трећа пролетерска бригада била је у Удариој гру-
пи иролетерских брпгала Врховног штаба НОП и ДВЈ у 
похолу у Босанску крајину, као део елитних јединица На-
родноослоболилачке војске Југославије под директним 
руковолством Врховног штаба, Централиог комнтета 
КПЈ и Тита. 

Трећа иролетерска (санџачка) ударна бригада фор-
мирана је 5. јуна 1942. године код Шћепан-Пол.а ол Пл>е-
ваљског п Бјелопољског НОПО, Златарског партнзанског 
батаљона и Милешевске партизанске чете. Бригала је 
имала укупно пет батал>она са 958 бораца. 

Ол бораца из релативно заостале средине. као што је 
бно Санџак, фор.мирана је трећа по реду пролетерска 
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бригада у Југославији, у чијем саставу су били струдеити, 
гимназнсти, сељачка омладина, радници, нравници, про-
фесори, инжењери, учитељи, уметници и комунистички 
опредељени актпвнп официри. 

Због свог геополитичког положаја, као територије 
између Србије, Црне Горе и Босие, Саниак је нмао велн-
ки војно-политнчки значај за народноослободилачку бор-
бу Југославије. 

Саниак ИЛИ тачиије, 1вегова четири предратна среза 
(пљеваљски, бјелопољски, нововарошки и милешевски) 
били су у току рата значајно жарнште народноослоболи-
лачке борбе. Устаничке јелинице тих срезова у лето 1941. 
године бројале су око пет хиљада бораца. Убрзо су ос-
лободиле Бнјело Поље, Нову Варош, Мојковац, Шахови-
ће, околину пљеваљског среза, Бродарево и лруга мања 
места и разбнле италијанску окуиацнону, квислиншку и 
предратну власт на целокупној ослобођеној територији 
наведенпх срезова, који су обухватилн половину терито-
рије бившег Саниака. 

У саставу Брнгаде 5. јуна 1942. године бнло је укупно 
240 члгшова КПЈ и 61 кандидат за члана КПЈ, а остали 
борци већнном чланови СКОЈ-а, тако да се с иравом 
може рећн да је Трећа пролетерска бригада била, као и 
лруге пролетерске бригаде, наоружани одред Комунис-
тичке партије Југославије. 

Од свог осннвања до коначног ослобоћења зе.мље 
Бригада је прешла славни пут: са Крал>евачкнм батаљо-
ном Прве иролетерске бригаде ослоболнла је Прозор, 
Ливно са Првом нролетерско.м брнгадом, водила тешке 
борбе против Немаца, усгаша и четника и имала велике 
губитке у бојевима за Шујице и Купрес, око Мркоњнћ-
Грала, Јајца, Котор-Вароши, Бање Луке. 

У саставу Прве пролетерске днвпзије Бригада јс 
учествовала у. познатој бнци за рањеиике на Неретвн 
(тзв. четврта непрнјатељска офанзнва), у борбама на 
Лрнни (31. III - 19. IV 1943) у саставу Аруге пролетерске 
дивизнје, волила тешке и даноноћне борбе н успешно из-
вршнла све задатке, о чему говоре и извештаји штабова 
гих пролетерских дивизија. 
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На свом ратном путу Бригала је. поред славних даиа, 
има,\а н тренутке тешкнх искушења. Најтеже је било на 
Сутјеспи, )а време тзв. пете иепријатељеве офанзиве. Бор-
бе иа Сутјесци биле су н највећа погибија НОВЈ и Треће 
пролетерске бригаде у прве две голине народноослобо-
днлачког рата. На Сутјесци су погинула њена 282 борца 
и старешине, а број рањенпх био је знатно већи. Мећу 
погинулима билн су и полигички комесар Бригале Божа 
Мнлетнћ, заменнк команданта Момчило Станојловић 
Мома н многи друга храбри и узорни борци и старешн-
не. 0 Брнгади, која је имала 1акве губитке, која је нзгу-
била половину свога састава и на сво.ме фронту водила 
даноноћне н тешке борбе против знатно надмоћннјих ие-
мачкнх, италијанских и бугарских окупанионих трупа н 
квислишхжих снага, може се тврлитн да је часно и пожр-
твовано, не штедећи жргве и напоре, извршила све по-
стављене задатке. 

Од дана формнрања до 18. априла 1943. године Трећа 
пролетерска брнгада изгубила је 40% од бројног стања 
којн је имала на лан оснивања. 

Трећа пролетерска бригада као, уосталом, н друге 
пролетерске н ударне бригаде и партизанске јелинице, и 
поједине њене изванредно тешке и значајне борбе, била 
је и предмет неспоразу.ма. 

Било је противречних и погрешиих оцена о Брнгади, 
које су последица делимично ратних услова, недостатка 
објекгивних информација, исхитрених оцена заснованих 
на нетачним или непотпуним обавештењима н др. 

Мећутнм, накнадна, смнрена н објективна научна 
анализа свих чињеиица потврдила је да је Трећа проле-
терска бригада часио и до краја извршила све задатке и 
са пуном заслугом н правом носила име пролетерска. 

О томе је врховни ко.мандант маршал Тнто неколико 
пута истицао: »Трећа нролетерска санџачка бригала пре-
шла је тежак борбени пут. Крвљу њених бораца натопље-
на су многа бојишга широм наше земље. Јунаштво њеннх 
бораца и старјешина п у најтежнм ситуацнјама служили 
су за примјер. Њихов самопријегор и одличност билн су 
у право.м смнслу ријечи пролетерскн«. 
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Такође, маршал Тито је рекао: »Заједно са првим иа-
шим пролетерским бригадама 3. иролетерска санцачка 
пародноослоболилачка удариа бригада, у тешким п слав-
ним даннма рата, представљала је ударну снагу и језгро 
за ширење народиоослоболилачке борбе п сгварање је-
линица Наролноослоболилачке војске Југославије. V 
бројни.м борбама које је водила широм наше земље, њени 
прнпадннци испољили су храброст, издржљивост, високу 
свијест и оланост циљевима наше револуције«. 

Трећа пролетерска бригада учесгиоиала је у највећпм 
и пресудним биткама НОР-а п социјалистичке револуције 
Југославије - на Неретви н Сутјесци, п усиешио нзврши-
ла све задатке који су јој постављени. »За изваиредие ју-
начке подвиге у којима су се истакли њени борци у хе-
ројској битци на Сутјесци Трећа пролетерска наролноос-
лободилачка ударна бригада (санџачка) је одликована 
Орденом Народног хероја«. 

Посебне н значајне страиице историје Трећа проле-
терска брига-ха нсписа\а је у јачању братства и једннства 
Срба, Црногораца, Муслимана и Хрвата у Санџаку, Срби-
ји, Црној Горн, Босни и Херцсговини и Дачмашџи. 

Фашистички окупатори и квислинзи (Анте Павелпћ, 
Драгољуб Миханловић Дража, Секуле Дрљевнћ, Милан 
Недић, Ос.маи Куленовић н други), који су ималп своје 
помагаче и плаћенике и у Сапџаку, расппривалп су вер-
ску и национашу нетрпељнвост п братоубилачки рат на 
тернторнји Санџака. 

Братоубилачког рата је, на жалост, бнло у Санџаку. 
Међутим, он би био неупоредиво страшнији да није било 
Комунистичке партије Југославнје н народноослободи-
лачке борбе. Наимс, најстрашнији пофоми над мусли-
манским и српскнм становништво.м у Санџаку извршеип 
су у време одсуства једииица НОВ и ПОЈ из Санџака, н 
у деловима Сапџака где је наролноослободилачка борба 
била недовољно развијепа. 

У етнички и верскн мешовнтом крају стварање Тре-
ће пролетерске бригале имало је и извршило огро.ман 
утнцај у првом релу на ширење братства и јединства у 
Санџаку, што је било ол изузетног значаја за победоно-
сан развој народноослоболилачке борбе у тој области. 
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Кроз бригаду је прошло око 10.000 бораиа разних на-
ционалности - Срба, Цриогораца, Муслимана, Хрвата и 
других, из иреко 50 општина нз разних крајева Југосла-
вије - Санцака, Србије, Црне Горе, Далмације, Босне, 
Херцеговине, Кордуна и другнх. 

Трећа пролетерска бригада, као једна мећу првим 
војни.м формацијама НОП н ДВЈ. у коју је КПЈ послала 
великн број својнх најбољих калрова, била је изванредна 
школа команлнра и команланата, нолитичких комесара и 
партнјскнх руководилаца за нове једннице, извор кадро-
ва и политичка школа за нове борце п старешине у бри-
гадама и иартизапским одредима, партијским комитети-
ма, наролноослободилачким одборима, Земаљском анти-
фашистнчком већу Сапџака п АВНОЈ-у. 

Трећа пролетерска бригада дала је 20 народних херо-
ја, мећу којима - Рифата Бурџовића Трша, Владимира 
Киежевића Волоћу, Велимира Јакића, Томаша Жижића, 
Момира Пуцаревића, Језднмира Ловнћа, Милосава Сти-
ковића и др. 

Трн тома Зборннка »Трећа пролетерска бригада« све-
доче на непосредан начин о исторнји бригале, о њеном 
борбеном пугу дуго.м 20.000 кнлометара, о 10.000 н.енпх 
бораца. о 3.000 бораца и старешпна који су погинули на 
разним бојиштима Југославије против фашистичких оку-
патора и домаћих издајника. Ол 958 нартизана који су се 
5. јуна 1942. године сакупили код Шћепан-Пол>а, на Сут-
јееци и Зеленгори пред походом са Врховннм штабом за 
Босанску крајину, 433 су погинула. Тако је првобитип са-
став Треће пролетерске бригале преполовл>ен у борби за 
слободу. 

Друговнма који су органнзовачи и свима онима који 
су дали своје прилоге за сва три тома Зборника »Трећа 
пролетерска бригала« припала заслуга што су сачувапа 
од заборава значајна свед(Јчанства о нашој Трећој проле-
терској брига.\и, која је понос бившег Санџака, Србије, 
Црне Горе и целокупне Југославије. Било да су у питању 
сећања на велике бнтке и операцпје или мање значајне 
борбе и логаћаје, било да се ради о великим драмама или 
свакодневним л>удским радостима, три то.ма Збориика 
»Трећа пролетерска бригала« снажно су сведочанство о 
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њеиом борбеном путу н животу у НОР-у и социјалистич-
кој револуцијн. При томе треба нстаћи носебне заслуте 
Велибора Љујића, партијског руководноца Четвргог ба-
таљона Треће пролетерске (саицачке) ударне бригаде, 
ратног политичког комесара 37. ударне (санцачке) диви-
зије, члана Обласног комнтета КПЈ за Саицак и члана Са-
вета Федерације. 

Због свега што је наведено, и на борце Треће нроле-
терске бригаде могу се односити речи врховног коман-
данта маршала Тита, које је изговорио у јесен 1949. годи-
не: »Ја знам да ћете ми ви који сте са мном крчили стазе 
револуције, који сте са мном штитили носила тифусара, 
и надом хранилн преживјеле у попаљеним и опљачканнм 
селима најбоље разумјети и још внше се увјерити да дру-
ги иут нисмо могли изабрати«. А то је био пут борбе свих 
нролетерских и ударннх брнгада за слоболу. 

Мшио ПАВИЋЕВИЋ 
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I ДЕО 

ОД ШЋЕПАН-ПОЉА 
ДО БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ 

И ЦЕНТРАЛНЕ БОСНЕ 



НЕЗАБОРАВНИ СУСРЕТИ 

Након тешкнх борби и провлачсња из Санџака и 
Црне Горе, фор.мирана је 3. санџачка пролетер-

ска бригада, у ширем рејону ШНепан-Поља. Ол.мах посли-
је тога, негдје ноловином јуна 1942. голнне, јединиие бри-
гале се прикупл»ају на простору С. Грандићи - р. Сутјес-
ка. Пети (Пл>евал>ски) баталЈОН се тада налазио у с. Л>у-
бине и вршио извићање п обезбјећензе из правца Калино-
вика и иравца с. Јелеч. Поред тога, изводио је и борбеиу 
обуку са омладннцнма који нијесу служили војску. Веома 
слаба исхрана, а понекал и глаловање, у овом сиромаш-
ном н слабо насељеном крају, а онла несташнца муннцп-
је, као и општа ситуација на том простору, поткрепљнва-
ли су жел»у да се крене са тог терена, те да се у повољ-
нијим условима настави борба. 

Непосредно прије покрета брпгаде за западну Босну, 
Штаб бригадс иарећује да се на облнжњој ливади сакупе 
штабови батаљона који су били пристигли на тај р>ејон. 
Зиалп смо да је донијета важна одлука н да се вјероватно 
ради о прије.му задатка за покрет којн смо ишчекивали. 
Чим с.мо се окуиилн, са начелником Штаба бригаде, дру-
гом Раткрм Мартииовићем, на састанак је дошао Иво 
Лола Рнбар. Први пут га видим. Црнпураст, младолик, 
црие и густе косе. V том моменту дјелујс тако да сам 
мислио да је једаи од команданата, командира или коме-
сара. 

Друг Мартнновић нас упознаје са предстојећим за-
датком, а зати.м прелазн на објашњавање тактичких ка-
рактеристика марша, маршевске дисциплине и поступка 
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Ратна застаоа Бригаде 

којих се треба држати у покрету. Посебно истиче да је 
задатак напоран, да ћемо се кретати релативно тешкн зе-
мљиштем и територијом коју контролише непријател>. У 
току марша Бригада ће нзвести важан и крупан борбени 
залатак - уништанање непријатеља и рушење комуника-
ција Сарајево - Мостар. Те комуникације су за неприја-
теља од посебиог значаја, јер чнне једну од главних веза 
са јадранском оба.\ом. У снажном н изненадном налету, 
сва основна упоришта и обезбјећења непријатеља треба 
разбнтн и све важније објекте и инста\ације, посебно на 
железничкој прузи, уннштити. При томе, лруг Мартино-
вић истиче: важно је постићи изненаћење, а то значи тре-
ба очувати тајност покрета. Стога истиче значај добре 
организације и борбеног обезбјећења марша. Зависно од 
покривености земљишта н ситуације, покрет ће се одвн-
јати и лању п ноћу. Маршевски поредак ће се организо-
вати по бригадннм колопама, са извиђањем маршевскпх 
правана, с тим ла се сваки бата\>он обезбјећује посебно 
истурањем бочннх осигурања. До избијања на поменуте 
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комуникације, борбу прихватити само у крајњој нужди. 
Команднри и команданти ће посебно бринути о веаи уну-
тар једнница и између њнх, правовременом склањању у 
случају наиласка авиона, те нравилннм постуици.ма у слу-
чају појављивања и откривања иепријатеља. Као што се 
види, организација марша је солидно припремана, што је 
обезбјеђивало ста.\ну борбену готовост и спремност од 
било каквог изненађен>а. 

Након те војностручне 
инструкције, говорно је Иво 
Лола Рибар. Послије излага-
н»а о ситуацији на великим 
ратиштима, изнио је стање 
у нашој земљи, а посебно у 
Босни, зашто напуштамо 
територију Црне Горе, Хер-
цеговине и Саниака, због 
чега је доннјета одлука за 
покрет у Босанску крајину, 
да је основни циљ овог по-
крета поновно нреузимање 
иницијативе и тучење неп-
ријатеља на ширим просто-
рима зе.мље, непосредније 
се повезујући са устанич-
ким снагама Босне (посебно 
Крајине), Хрватске, Сло- Оо.шк-оваим бршаде 
веннје, лакле - шнроко рас-
пламсавање устаика, попуна постојећих и стварање нових 
и всћих јединица, проширење постојеће и сгварање но-
внх слободних територија. 

Полазећн од важностн и значаја предстојећег залат-
ка говорно је о политичкој припремн и улози Бригале. 
Указивао је на познате принципе понашања паргизан-
скнх једиинца. С обзиром на то што ћемо пролазити те-
риторију коју је тала контролисао непријатељ и гдје је 
присутна усташко-четничка пропаганла, посебно је важ-
но сачуватн углед народне војске и развнјати дух слобо-
де и братства, који су усташе и четншш настојали до 
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краја разорити. Истичућн правилан однос једииице пре-
ма народу, крајевима кроз које будемо пролазили, нагла-
сио је значај активног дјелова^Ба и зближавања са наро-
дом. Тамо гдје се будемо задржавалп - окупљати и во-
дити разговоре са људима, објашњавати им цил>еве на-
родноослободилачке борбе и улогу иартизанскнх једини-
ца у њој, говорити им о цил>евима устанка, о значају 
братства и јединства, и у свему томе разобличавати неп-
ријатеља. Нама, старјешинама, предочио је озбнљност н 
одговорност у погледу дисциплине и реда јединица - по-
јединаца, да поступци и цно изглед морају одражавати 
дух народне војске. 

Овдје је само забиљежеи смисао излагања Лоле Ри-
бара на том састанку. Његова јасноћа, убједљивост и ау-
торитет су на мене оставили дубок утисак. До краја раз-
ложен, прецизан у захтјевима, лавао је снагу задацима и 
уливао сигурност. И политнчка и војна страпа излага>ва 
почнвала је на познавању стања и потреба дате ситуаци-
је. Прнје тога нисам га познавао, нитн нам је речено ко 
је он и какву има функцнју. али, и поред тога, његово ис-
тупање је уливало ауторитет и сигурност. Био сам поно-
сан када сам сазнао да је, иако млад, члан Врховног шта-
ба. Схватио сам да је посебна личност, чија се врнједност 
одмах открнва и која брзо осваја. 

Корисно је подсјетнти се на неке случајеве. Они ука-
зују на озбиљност, а и потребу припрема и ннструкција 
какве су бнле нред тај марш. Изнећу случај који се до-
годио иепосредно пред избијање на комуникацију Сара-
јево - Мостар. Зауставили смо се н преданили на Бјелаш-
ници. Баш смо завршавали припреме за настављање по-
крета. Наједном ми јавнше да се ирема 5. батаљону при-
ближава врховни командант Тито. V његовој пратњи су 
били за.мјеник команданта бригале Миле Перунчић и још 
неколико старјешина које нијесам познавао. Мећу њима 
је био и сељак којн је тих дана изашао са стоком на пла-
нину. Ннсам знао о чему се ради. Чим су ме обавијести-
ли, истрчао сам и рапортирао о спремности батаљона за 
покрет. Послије тога Тито се обрати сељаку и, показују-
ћи му комору батаљона, упита да лн можда у њој пре-
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познаје свога коЈва. Пошто је он одговорио да га ту нема, 
пролужпли су дал>е. 

Снгурно је нека јединица одузела - реквирирала 
коња н сада се обилази и тражи не само да се вратн коњ, 
већ и пронаће ко је то учинио. Из тога се видн колико 
је било важно чување угледа партизанских јединица, очу-
вање правилног односа пре.ма народу и поново указива-
ње на лух и понос народне војске. Чак се и друг Тито у 
том случају ангажовао, како бн се неправилности у ко-
ријену спријечнле, јер днсцинлина, достојанство и снп-р-
ност НОВ је на л>уде, становнике успутиих села, оставља-
ла снажан утнсак. За пренос рањеника, онреме, могао се 
и морао обезбиједити коњ, али никако једноставннм оду-
зимањем. Морало се поступити на предвићени начин. 
Уколико у одрећеном случају није постојао НОО, који је 
за то био надлежан, онда се команда дотичне једиинце 
морала споразумјети са власником - сељаком о изврше-
њу неопходне услуге, без одузимања и грубости. 

У вези са такви.м владање.м и понашањем партизан-
ских јединица, могао би се навести и слијелећи случај. 
Непосрелно послије тог сусрета на Бјелашници 5. ба-
тал>он 3. пролетерске санцачке бригаде је V склопу опш-
тег наиада на ко.муникацију Сарајево - Мостар нмао за-
латак да ослободн жељезпичку станицу Брадпна н лнк-
видира важна постројења зупчасте пруге. У ноћном напа-
ду, жељезничка станнца је лако заузета, али је од посеб-
но значаја то што смо ту затекли и уништили већи број 
локомотива, вагона, порушили окретницу, зупчанике и 
друге значајне инсталацнје на станици. Као што се зна, 
успјешан напад пролетерских бригада на те комуникаци-
је је био крупан ударац за непрнјатеља и његов саобраћај 
на том правцу. 

Ту сам имао прилику да по лруги пут на маршу срет-
нем друга Тита и рапортирам му. Тим правцем, нза 5. ба-
таљона, кретао се н Врховни штаб са другом Титом. У 
току ноћи и нарелног дана пребацили смо се преко 
жељезничке пруге. Тада са.м извјестио да је Батаљон, из-
мећу осталог, у станнчним зградама и једној композицији 
воза, заплијенио већу колнчину разне робе, посебно жи-
вотних намирница, цигарета, пнћа, чоколале и др. Све је 
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то стављено под контролу и предато Интендантури Вр-
ховног штаба, за потребу рањеиика. Моша Пијале је раз-
мишл>ао у каквом су нскушењу били борци који су то за-
плијенили с обзиром на папорне маршеве и слабу исхра-
ну претходних дана. 

Такав поступак је био одраз високе свијести и днс-
пиплине и морала пролетерске јединице. Иако изнурен 
маршевима и слабом исхраном, 5. батаљон је до краја 
спроводио дата упутства и био оличење понашања на-
ролне војске. 

Сигурно је да су то за мене били незаборавни сусре-
ти у току марша пролетерских бригала за Босанску кра-
јнну. 

Велимир КНЕЖЕВИЋ 
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СА ПЕСМОМ НА ТРЕСКАВИЦУ 

Крајем јуна 1942. годнне Врховнн штаб са проле-
терским бригадама кренуо је за заиадну Босну. 

Трећа пролетерска с а и џ а ч к а бригада такоће је бнла у тој 
колони. Из рејона Вучева, Бурева и Грандића, где се до 
тада налазила, бригада је пред свануће изашла из Зелен-
горе н полако се почела примицати Ка.линовику. Када 
смо били нелалеко од Калиновика, приметио нас је неп-
ријатељ и почео да пуца из далшне на колону наше брн-
гаде. 

Одједном се проломила снажна експлознја - као ла 
је гром ударио у непосредној близини. Затим нримећује-
мо да гранате пљуште по калиновичкој тврћави. Сада 
знамо - топ Прве пролетерске дејствује по усташама. 
Храбри нас. И више од тога - непосредно помаже. Чннн 
ми се да нам сала ннко ништа не може. Мнслим: како би 
лепо било кала бисмо у свакој борбн имали подршку ар-
тиљерије. Брзо бисмо се тада обрачунали са свнм непрн-
јатељима! 

Док сам о томе размншљао, ко.мандант Л>убо наредн: 
»Покрет!« Брзо се свијемо у колону и, корнстећи очиг-
ледну збуњеност непријатеља због дејства наше артиље-
рије, крећемо. А пре тога покрета пало је још неколнко 
граната по калиновичкој тврћави које су потпуно ућутка-
ле непријатеља. Отворен нам је пут према Трескавицн. 

Непрекидно маршујемо. Тај марш је напоран. Ол ра-
ног јутра до вечери нигде се нисмо зауставили. Предвече 
стнжемо до обронака Трескавице. Заустављамо се порел 
језера званих Горско око. Има нх више, а вода им је нео-
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бично хладна. Ова језера су нам добродошла да се после 
дугог и иапорног марша освежимо. Сутрадан поново по-
крет. Без хране смо и једва издржавамо напоре. И друге 
невоље нас прате. Непријатељ нас стално узнемирава. 
Ако није он, онда је ту киша. Кад киша не пада, над гла-
вама су на.м непријатељскн авиони. Ипак, авнони највише 
и иајчешће туку према источној страни - тамо где Прва 
нролетерска води борбе са усташама. Мн још нисмо сту-
пили у борбу, доста нам је тешко. Ипак, имамо времена 
да у предасима и у краћнм одморима, а дужим посебпо, 
разговарамо о свему. После пада мрака, наложнмо ватре, 
окупимо се око њих и почне.мо разговоре. 

Пошто нас је највише из истог краја, разговори се 
најчешће воде око тога како је сада у нашем селу Потпе-
ћу, како су, шта раде и како ће се понашати они наши 
друговн који са на.ма нису пошли, већ су остали у Санџа-
ку. Отворено разговарамо о томе како ће се држати, да 
ли ће се поколебати и ирићи четницима, да ли ће, када 
поново булемо дошли V Санџак, прићи нама... Преовла-
дава мншљење да ће ипак ступнти у наше редове. 

Окуиимо се тако ми из Потпећа и причамо о свему, 
али често и о храни. Изгладњели смо и изнемоглн у да-
ноноћним покретима, па нам приче о разним јелнма нри-
јају. Владо Стијеповић је мајстор за такве прнче. Он нам 
понекал пљувачку натера на уста причајући о логодовш-
тинама везаним за нека славља на којнма се добро јело. 
Почне Владо тако да прича, а ми га изузетно пажљиво 
слушамо. Посебно су мн остала у сећању његова казива-
ња о томе како је као партизан срдачно приман у поје-
линим санџачким селима. Ти разговори трају све дотле 
док нас умор не савлада. А онда поново бућење и покрет. 

Идемо даље. Прнблнжава.мо се врху Трескавице, али 
никако да стигнемо. Иако смо всћ закорачилн у лето, то 
се на овој планнни не осећа. Хладно је, а ова, 1942. го-
днна, некако је чудна. На Трескавшш киша и суснежица 
данима не престају. Лнје понекад као из кабла, па нам 
ионако напоран марш чини још тежим. Налазимо се на 
налморској виснни од близу 2.000 метара. Гладнн смо, 
слабо обучени и исцрпљени до крајњих граница. Мислнм 
да не могу даље, а ипак настављам. Пушка мн је отежала. 
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Пребацујем је са једног рамена па друго. Не помаже. 
Ненспаванн смо п то нас још више исцрпљује. Али, и 
када нам се нружа прилика да се одморимо, у томе не 
успевамо. Јер, чим стане.мо одмах се у нама узнемире чо-
нори вашака, које су се код свакога од нас толико нако-
тиле да их, где год руком дохватиш, извучеш по неколи-
ко. Крв нам пнју... Оне, киша и глад, а затнм висока и 
беспутна Трескавица, као да су се уротили против нас. 
Не зна.м којн је дан марша, али сам изнемогао. Идем у 
колони, пребацим пушку преко леђа и дремам. Корачам 
тако ко зна колнко и тргнем се тек онда кад удари.м у 
друга испред себе. А било је тих дана другова који су у 
колони заспали, скрену.ли са стазе и сурвали се у прова-
лију. 

Иде.мо дуго а никако да пређемо врх Трескавнце. 
Чинн ми се да је прош.ла голина од како смо почели да 
се пењемо уз њу. Ипак, приблнжавамо се врху планине. 
Савлалаће.мо је као и многе друге што смо до сада савла-
дали. Осећам то и по разрећеном ваздуху, а и све већем 
успону. Чини ми се још мало па ћемо и небо руком до-
хватити. Рачунам - кад савладамо ову планннчину, тада 
ће н наше муке пресгати. 

Најзад смо при самом врху плашше. Наједном чујем 
песму. Пева је женски глас. Наша партизанска песма 
тако лепо одјекује на врху Трескавице. А тада, лок се 
планином разлеже иартизанска пес.ма, коју прпхватају и 
другн, поред нас прође колона Врховног штаба. И ми смо 
пева\и. Касније сам сазнао да је песму повела Вера Цр-
венчанин, студенткиња - комуниста. Са песмом сав.лада-
ли смо Трескавнцу, док је пред нама маршевала Прва, а 
порел нас Друга и Четврта пролетерска. Иде.мо заједно 
да у западној Босни распламсамо бакл>у револуције. 

Никма ПОЛЕКСИћ 
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ОДМОР НА КААИНОВАЧКОМ ЈЕЗЕРУ 

После вишемесечних исцрил>ујућнх борбн са чет-
ницима и Италнјанима, по Санџаку и Цриој Гори, 

а нарочито у току јуна у кањоннма Таре, Пнве и Сутјес-
ке, кренули смо за Босну. Формираиа је колоиа Прве 
пролетерске и Треће санџачке пролетерске бригаде. 
Први пут од формирања бригада се иашла на окупу у 
једној колони. Кретачи смо од Врбшше и Понова Моста 
преко Зеленгоре, поред Калиновика у правцу Босне. Јут-
ро нас је затекло у колони на маршу у иепосредној бли-
зинн Калнновика. У њему су се налазиле јаке снаге неи-
ријатеља. Прошли смо без борбе. Непријатељ, видећи 
дуге колоне партизана, није стуиао у борбу. Остао је у 
својим утврћењима, јер се бојао да заметне кавгу. Негде 
око ноднс прикупили смо се на подножју Трескавице, 
око малог језера у густој шумн, која иас је потпуно са-
кривала од погледа са земље и из ваздуха. 

Одмор је дат свим јединипама Свн су се разишли 
око језера, умивали, одмарали. Уствари. олмора није 
бнло. Сваки борац је имао обавезе које је греба\о нз-
вршнти. Члановн СКОЈ-а, канлилатп и чланови Партије 
припремали су се за састанке на којима је требало раз-
говарати о прелстојећи.м задацнма. Требало је прнпреми-
ти забавне програме за после подне, »врапце«, рецитаци-
је, пес.ме. Ту су ангажовани стални учесници и школова-
нији борци и старешине. Највише су се ангажова\и Јунуз 
Мећедовић, Мнраш Жижић и други омлалппии и омла-
дннке. За вр>еме одмора треба\о је обавити и друге по-
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слове око хмгијенс и око спремања хранс. Ватра се није 
смела ложити, ннти се могло кретати изван места одмо-
ра. Нама су одморн увек пролазили у забави и активном 
политичком раду. Олмор је био, у стварн, од.мор ол бор-
би и фнзичких напора, али не и ол устал>ених активности 
које смо свакодневно обављали. Никала нисмо билн без 
обавеза и рала. Увек смо нашли могућности ла своје за-
датке извршимо, па и у току најжешћих борби. Одговор-
ност према заладима била је изузетно велика и нз тога 
су произилазили остали квалнтети другарства, искренос-
ти, храбросгн н пожртвован>а, повезаности и прнврже-
ности друга према дру|у. Стварало се гранитно једин-
ство. Ми, Санџаклије, то смо посебно гајилн н развијали. 

После подне ирво су се олржали кратки састанци ио 
четама, на којима се разговарало о маршу за Босну, о си-
туацији у земл>и, о стагву на нсточном фронту. У земл>и 
су се устшши ширили V свим крајевима Босне, Хрватске, 
Далмације. Мн смо напустилн Србију, Санџак, Црну Гору 
и Херцеговину. Ииак је то био непријатан осјећај. Остале 
су поролице незаштићене, села и куће спаљене, остао је 
велики терор четника п Италијана. V батаљону н четама 
су млали л>ули, скојевии, и чланови Партије и непартнјци 
високог морала и одани својим нлеалима. Идеалима сло-
боле. Знали смо и бнвалн увереии ла идемо кроз нове 
борбе, у нове победе и ла ћемо се као побелницн врати-
ти и ослободнти привремено напуштене крајеве п до.мо-
ве. На источном фронту јуна 1942. године ситуација је 
била тешка. Још је нннцијатива у рукама Немаца и вели-
ке офанзиве иа Москву н Лењишрад. Верујемо Црвеној 
армнји, верује.мо у снагу СССР-а да ће он истрајати и 
бити победник. На крају састанка указано је на слабостн 
појединаца испол>еиих у току борбн или марша. У ноћн 
поред ватри, изведен је забавни програм испод столетних 
стабала, борова, јела н букова, шаљивп »врабац« увек на-
јмилија тачка програма. Закачно је сваког помало. Песме 
су биле борбене, али дивне: Тече Тара, Були се исток п 
Запад, С Дона, Волге п Урала н друге. Завршен јс днеани 
одмор, обављено је много нослова и задатака. Психичкн 
смо се одморили. То је повратило снагу борцима, за-

10 



боравили су на тешкиће, развнло се поверења, снага и 
вера у нзлржл>нвост. Кренулн смо планинском сгазом уз 
Трескавнцу која се својом виснном застрашујуће уздиза-
ла. Изгледало је као ла се спаја са небом. Кренули смо 
одморнн и спреми да је савладамо у једном даху. Тако је 
н било. Стигли смо на врх, заноћили и уз ватре, бијени 
леденом кишом 28. јуна 1942. године очекујући наређење 
за далЈИ покрет. 

Бранко ћЕГКОВИћ 
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БОРБА СА УСТАШАМА НА ИВАН-СЕДЛУ 

Завршен је марш из долине Сутјеске и прелазак 
преко Трескавице, планине сурове, тешко проход-

не, којом су се кретали само вични и вештн чобани и по 
некн планинар. Савладана је и Бјелашница. Трећи ба-
тал>ои се нашао у близини пруге Сарајево - Мостар. За-
сталн с.мо на северним падинама Бјелашнице у ишчеки-
ван>у задатка за даљи нраваи кретања. Тај краћи одмор 
добро је дошао, јер су борци били уморни, нсцрпљени 
дугим н тешкнм маршем н гладовањем. Месецима је хра-
на била слаба, нарочито у току маја и јуна, када смо има-
ли свакодневнс борбе са четнишша на врлетима, у кањо-
нима и на внсоравнима Л>убишње, Дурмнтора, Пнве и 
Вучева, затим Челебића и Зеленгоре. Нашли смо се на те-
рену без хране. Гладовао је и народ. Доста је имовине 
уништено, опљачкано и спаљено од четника, Италијана, 
усташа и домобрана. Сваки борац је желио да се крене 
са тих терена. Колона младих, али искусних бораца, од 
Милешева и Бијелог Поља, колона Срба, Црногораца и 
Муслимана, кретала се спре.мна да нзврши сваки задатак. 
Застали смо на Бјелашници. Застој пред акцију. Чула се 
лагана иесма Мнлешеваца, дивна, тиха о Л>убиши Миод-
раговићу, о Златару, Лиму, о друговима којн су остали на 
вечној стражи свога народа. У току тог застоја наишао 
је Врховнн штаб са другом Титом. Ннсмо знали ла се у 
тој колони налазио и Тито. Разговарао је са друговима нз 
Штаба батаљона и осталим борцима. Тито, као и увек, 
интересовао се за борце, расположење и стање у једини-
ци. Ми смо касније сазнали да је прошао део Врховног 
штаба и ла је Тито разговарао са борцима и руководио-
цнма батаљона. 
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Бно је почетак јула. Лен месец. Лепп и топли дани. 
Још лепша планина која је обавнјена зеленом шумом н 
лнвадама на којима се сунчанн зрацн златасто прелавају, 
а лагани планински поветарац освежава наша лица. Мно-
ги се од нас опустио и предао мислима. Тражн сличност 
тог предела са планинама Златара и Бјеласице. Нестао је 
замор н глад. Нешто нас је испупило снагом, ведрином и 
задовољством, као да излазимо нз куће V школу, на њиву 
или код стада оваца. Осећамо се спремии да сада као 
пролетерн, зрели н озбиљни војници, чврсто и енергичио 
илемо нз побеле у победу. Да проносимо славу наше 
борбе крајевнма кроз које ћемо пролазити, да својом 
храброшћу и понашањем будемо пример људскости н 
прнвржености наролу, његова заштита, а немилосрди у 
уништавању ненријатеља. Чнн>еиица је да је то била 
наша велика снага, да нас је народ прихватио и волно. 
Волио је борце Треће пролетерске брнгаде, јер су се уве-
рили у иашу снагу и прнврженост наролу у свим мести-
ма где је брнгада боравнла или водила борбу. 

Већ неколико лана нисмо имали борби. Бнло нам је 
необично. Знали смо да ће.мо кроз Босну воднти борбу 
са разннм негтрнјатсл>има, Немцима, Италијанима, уста-
шама. четнииима и ломобранима. Нисмо познавали неке 
од њих. Ми смо у току 1941/1942. годнне до поласка у Бос-
ну волили борбе са Италијашша, четннцнма и муслиман-
ском милицијом. Нисмо размишл>али о то.ме који нас неп-
рнјатељ очекује н где ће се борбе волнти. Имали смо до-
вол>но ратно и борбено искуство, па смо могли усиешно 
водити борбе са свако.м неиријател>ском формацијом. 

Трећи батаљон је добно задатак да учествује у акци-
ји иа нрузн Сарајево - Мостар. То је била једна од најве-
ћих акцнја које је до тада водила нека нартизанска једн-
ница. Требало је разорнтн ту за непријатеља важну саоб-
раћајннцу и заузетн већн број мањих и већих гарнизона 
и посада које је непријатељ држао и органнзовао за одб-
рану. Наш задатак је био да на Иван-седлу, поред обез-
бећења десног крнла наше бригаде, заузмемо жандарме-
ријску станицу у којој се налазио непријатељ. Добили 
смо податке да се на Иван-седлу у згралн налазе усташе 
и да су зграду припремили за борбу. За наиад су форми-
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ране фупе бомбаша и фупе са аутоматским оружјем. 
Није имало довољно муниције за аутоматско оружје, па 
је од борапа узета муннцнја. Сваком појединцу оставл.е-
но је по 10 метака, а остало је прикупљено за аутоматско 
оружје. Како смо се приближавали зфади, која се у ноћи 
оцртавала, чинило нам се да је офомна, да је права тв-
рђава. Тако је и било. Зфада од камена са прнземл>ем и 
спратом, зазиданим прозорпма н вратнма, са отворнма 
иушкарница из којих су усташе дејствовале, контролишу-
ћн прилазе зфади. Покушавалн смо бомбама приморати 
усташе на предају. Тукли су по пушкарннцама и наши 
пушкомитрал>ези и митраљези. Усташе су оствариле жес-
току ватру, вриштале, псовале, више од страха него од ју-
наштва. Нисмо могли да нродремо у зфа.уу. Доста смо се 
намучнлн да јој прнћемо. Усташе смо позвалп на прелају, 
постављали им услове. Они су н даље одговаралн ватро.м 
и псовкама. 

После попоћи успелн смо ирићи зфадн са стране 
која није контролисана. Ннје било другог решења него да 
се зфада запалн. Како то учинпти? Зграла од камена, ви-
сока. Прппремљен је материјал и одрећени борци за 
паљеље зфаде. Успели су доћи до крова. Вафа је брзо 
захватила кров и ширила се по целој згради. Усташе, ви-
дећи опасност, јавиле су се н рекле да су старешнну уби-
ле. Бацнлп су леш кроз прозор и најавили своју предају. 
Колнко се сећам, предало се 12 усташа. У тој акцији по-
гннула је другарица Стојадиновић из Милешевске чете. 

То нас је јако ожачостнло, јер нам је свакн губитак 
тешко палао н још више изазивао мржњу нрема непри-
јатељу. 

Плен није било велпкп - десетнна пушака, пушко-
мнграљез, неколико сандука муниције н бомби, нешто 
одела и храие. Све је то добро дошло, а нарочито муници-
ја. којој смо се више радоваш него храни п одећи. Први 
пуг смо волили борбу са усташа.ма, првн пут смо их побе-
дили, заробнли п видели како нзгледа та војска. Ова акцн-
ја иако мала за нас, била је значајна. Све лал>е борбе које 
смо волнли у Босни водили с.мо всома успешно. 

Браики ћЕЈКОВНћ 
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НАРЕБЕН.Е АРУГА Т1ЈТА ШТАБУ ТРЕНЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ (САН1ЈАЧКЕ) ВРНГАДЕ 

ВРХОВНИ ШТАБ 
Н.О. Г1АРТ Н ДОБР ВОЈСКА 

ШТАБУ III ПРОЛ Н.О. УДАРНЕ БРНГЛДЕ 

ВАШ ВАТЛЉОН ИЗ С МАЛОВАНА СА ЈЕЛНОМ ЧЕТОМ БАТАЛ.ОНА -ВОЈИНА ЗИРО 
ЈЕВИН> ЛИКВНДИРАО ЈЕ ШУЈИЦУ: ОТПОР ЈЕ БИО СЛАБИЈИ МЕБУТИМ. Г1РЕМА НЕЛР(> 
ВЕРЕНИМ ПОДАЦИМА УСГАШЕ СУ СА 2-Ј ТЕИКА И ОКАОПНИМ АУТОМОБИЛОМ ИЗНЕ 
НАДИЛИ II. IV И V БРИГЛЛЕ IV И НАВОДНО ИХ .РАЗБИЛИ., 

ОБЗИРОМ НЛ ОВАКО НЗМЕЈБЕНУ СИТУАЦИЈУ. ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ВАШИ БАТАЛ.О-
НИ ОСТАНУ V РЕЈОНУ ПРОЗОРА И УХВАТЕ ЧВРСТУ ВЕЗУ СА АРУГОМ АРСОМ И ШТАБОМ 
IV БРИГААЕ И СТАВИТЕ ИМ СЕ НА РАСПОЛОЖЕЊЕ. И НА ТАЈ НАЧИН СПРЕЧНТЕ НАД 
ИРАИјЕ ТНХ УСТАША КА П7030РУ И ПРИХВАТИТЕ КОЈБИЧКИ БАТАЉОН, КОЈИ СА ПЛА-
НИНЕ БНТОВЦА ГРЕБА ЛА СТИГНЕ ДАНАС ИЛИ СУТРА У ПРОЗОР 

ПРИПРЕЛ1ИТП ФЛАШЕ СА БЕНЗИНОМ УМОТАНЕ КРПАМА И ПРЕКОПАЈГЕ АРУМ 
ПРЕМА I ВАКУФУ ДА НА ТАЈ НАЧИН СПРЕЧИТЕ НАДИРАЊЕ ТИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

ТРЕБА БРЗО РЛД1ГГН ПРЕМА НОШХТВОРЕНОЈ СИТУАЦИЈИ 

СМРТ ФАЈШ13МУ - СЛОБОАА НАРОДУ. 

24/\11.<М2. Г. 
IV ЧАС 
ЗАНАГЛНИА 
мп 

В КОМАНЛАНТ 
ТИТО. С.Р 
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ДРАМАТИЧНА БОРБА 
НА ГОРЊЕМ МАЛОВАНУ 

Јаче усташке снаге, модржане авнјаднјом и тенко-
вима, под непосредном командом пуковннка Фран-

цетића, извршнде су снажан напад правцем Купрес - Шу-
јица и 28. јула успјеле потисиуги наше снаге и заузети 
Шујицу. Првог и другог августа 3. пролетерска бригада 
извршила је одлучан протнвнапад и уз обостране велике 
губитке успјела да поврати Шујицу. Францетићева фупа 
нашла се у полуокружењу. Због тога је бнла принућена 
на повлачење ка Купресу. 

Трећи батаљон у гој ситуацији држао је положаје на 
линнји Горњн Малован - Брдо Батоглав и спречавао про-
бој усташа.ма ка Купресу. Милешевска чета била је у за-
сједи неиосредно на комуникацији (школа у Маловану). 

Аругог августа у пријеподневним часовнма усташе су 
извршнле силовит напад на 3. батаљон. Борцн батаљона 
били су подвргнути јакој артиљернјској и авионској ват-
ри. Батаљон је пружао снажан отпор, усташама наносио 
озбнљне губнтке и успоравао њихов пробој ка Купресу. 
Негдје око 14. часова, Францетић је успио да заузме 
кључни положај - Батоглав, чиме је било озбиљно утро-
жено десно крило батаљона, тј. Милешевске чете. У тој 
ситуацији командант 3. батаљона Жарко Видовић неоче-
кнвано је издао нарећење командиру Милешевске чете за 
иовлачење сјеверно од ко.муникација (на јужне падине 
пл. Цинцар). 

Преко комуникације успио је да се пребаци само 
први вод чете, док су остале снаге батаљоиа остале и 
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дале на положајима јужно од комуникадије Шујица -
Купрес. Дан је био сунчан и тонао. Од заклона борци су 
могли ла корнсте само ниско жбуње. Крвожелне усташе 
јуришале су као разјарене звијери. Развнла се стравична, 
неравноправна борба. Гинули су борцн 1. вода, а\и и ус-
таше. Била је то борба Давила и Голнјата. Муннције је 
било понестало. Ннје постојало оружје који.м би се борци 
могли супротставити авијацијн и тенковима. 

У повлачењу преко комуннкацнје, наншао сам на см-
ртно рањеног друга Туфа Хаџагића. Покушао сам да му 
помогнем, да га склоним. Мећутим, било јс немогуће. Ус-
таше су надирале за нама, а Туфо, видјевши општу опас-
ност, замолио ме да га не дирам, него да узмем торбицу 
са бријаћнм ирнбором. Умјесто вапаја изговорио је из 
свег гласа: »Пролетери, напријед, живела Партија«! Узбу-
ћен паставио сам повлачење даље. Лијево од мене ју-
рншале су усташе, чнннло мн се брже од мене. Нсколнко 
корака дал>е Велибор Л>ујић, замјеник полптичког коме-
сара батаљоиа, пуцао је иа усташе, по.мажућн тешко ра-
њеном и храбром борцу Сретену Марушићу. У једном 
моменту усташки метак је погодио Л>ујићеву пушку и 
разбио је на парчад. Л>ујић је остао само са пнштољем у 
руци и наставно да се супротставља непријатељу. На.\-
омак мени, ранЈСИИ черој, борац Сретен Марушнћ, виче 
из свега гласа: »Нећете ме, издајници, усташкн ниткови, 
ухватити жива«! Са сломљеном ногом неустрашиви Сре-
тен налази храбростн и као да не осјећа бол пуца из ка-
рабнна и сваким метком погаћа. Пуца заборављајућн на 
раиу, која ие само да боли, него и снагу одузима. Хтио 
сам да му иомогнем, да га склоннм у клеку, али нијесам 
успио. Усташки куршум је прекннуо живот храбром ом-
ладинцу Сретену Марушићи, који је у тој борби испољио 
херојску храброст. 

Н е д а л е к о од Сретана Марушића лежао је и Рајко 
Ратковић Рако, погоћен са неколнко усташких метака V 
груди и главу. Тешко је било наставитн дал>е. Усташе су 
близу, лругови остају један по јелан, снага малаксава. Ус-
таше и лаље внчу н псују. Но, та опасност није послед!ва. 
Изнемогао сам, а имам само два метка. Велибор Л>ујић. 
замјеник комесара батаљона, тешко је рањен. Остаје у 
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једној клеки. Бнло га је немогуће извућн. Како даље. Нес-
тало је и муниције. На велику срећу наиђох на шаржер 
од пушкомитрал>еза пун муннцнје. Та радост се ннчим не 
мјери. 

Требало је још само мало издржати. Ту наломак је 
високн крш, за десетак метара спас, блнзу је, а \и и да-
леко, јер киша куршума гешко дозвољава кретање на-
прел. Наједном чух из даљине глас ко.мандира чете Бош-
ка Шкрбовнћа који ме пнта: »Знаш ли јесу ли живи Ве-
лнбор и Жарко«? Довикнуо сам му: »Сви другови су из-
ашлн«, јер нијесам смио казати истииу да не би усташе 
чуле да је Велибор остао у клекн рањен. Усташе су ос-
јетиле да је наш отпор ослабио, па су почеле да се оку-
пљају у блнзини нас, на удаљености око стотину метара. 
Тукли смо их из пушкомитраљеза. Попадали су свн на 
земљу. Сигурно их је било доста мртвнх. Са падом мрака 
усташе су се пробиле ка Купресу, а ми у шуму. Са нама 
се налазио и друг који је био придодат чети као водич 
терена, а са остадим борцима који су одступили у то.м 
павцу нзгубили смо везу. Мора се сачекати мрак у шуми, 
а затнм се вратити по рањеног заменпка комесара ба-
та\>она, ако га усташе већ не буду пронашле. Крећући 
кроз шуме наишли смо на језив призор. За сваким дрве-
том било је заклано по једно дијете, жена или старац. 
Када смо дошли до клске, у којој са.м оставио Велибора, 
њега више ту није било. Размишљао сам о томе да ли 
можда нијесам промашио клеку. Био сам забринут 
плашећи се ла га усташе нијесу ухватиле. Мећутим, то 
није могуће. Он се жив не би предао. Да је убијеи, нашлн 
бисмо га већ ту. Договорили смо се да га зовемо звиж-
дуком и гласо.м. Велнбор је чуо наш договор, на је закљу-
чно да је то неко од бораца и јавно се. Пришли смо му. 
Он је већ био дијелом своје кошуље завио сломљеиу 
ногу. Био сам пресрећан у том моменту. Нас тројица бо-
раца с.мо га нолако носили у иравцу села Заноглине. 
Тако смо спасили замјеника комесара батаљона, али су, 
на нашу велику жалост, ту на пл. Цинцар, остали вјечито 
да леже у темељима новог самоуправног сопијалнстичког 
друштва четири храбра борца из Милешевске чете 3. ба-
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таљона 3. пролетерске санџачке бригаде: Сретен Ма-
рушнћ, Туфо Аџагић, Василије Коковић и Рајко Рат-
ковић. 

Поред погииулих другова, у овој неравноправној бор-
бн рањени су: Велибор Л>ујић, помоћник комесара ба-
таљона, Јусо Мусамбеговић, команднр 1. вода, и борац 
Чедо Шпица из Велике Жупе. Тако је 2. августа у бор-
бама на Горњем Маловану из малобројне Мнлешевске 
чете било из строја нзбачено седам бораца. 

Трећег августа група бораца се вратила да сахранн 
погннуле лругове. Били су, на жалост, искасапљени ус-
ташким камама. Сахрањенн су један поред другог, зајед-
но, као што су се заједно н борили. Прежаљени су ћутке. 
Свн борци чете и батаљона само су мислили: »Усташе, 
осветиће.мо па.\е друговс«. Остале јединице батаљона по-
вукле су се у току дана ка с. Вуковском п нису нмале гу-
битака. 

Милс ПЕР\НЧИћ 
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РОБЕНДАН НА КУПРЕСУ 

Ноћу. измећу 13. и 14. августа 1942. голине, наше 
јединнце, мећу којима је и други батал»ои Треће 

саниачке пролетерске брнгаде, прнпремале су напад на 
Купрес - варошнцу на путу Ливно-Бугојно. У Купресу ус-
таше - Црна легија. Чннило се да су сви почињени ус-
ташки злочннн заједно са њиховнм учиниоцнма пресел>е-
нн у овај фаднћ. Насељени део фада су веома добро ут-
врдилн н опасали бодљикавом жицом. Свака кућа пре-
твореиа је у бункер. Поред бројног аутоматског оружја и 
минобацача, усташе су имале топове и теикове. Били су 
много бројнији од наших снага које су ангажоване на 
овај посебно важан градић. 

Наш други батаљон је наступао нз правца Погане 
главице - брдашца издигнутог насред Купрешког поља. 
После кише, која је падала цео лан, ноћ је била мрачна 
и прохладпа. Томе је иарочито допринела магла која је 
почела да обавнја Купрес и притнска Купрешко иоље, 
као да је новембарска, а не летња августовска ноћ. Ипак, 
Аругој четн, Другог багаљона, којој и ја припрадам, то 
као да уоиште ие смета. То је чета младости. Ра\ош Зе-
чевић, наш команднр, 26 му је. Волнмо га, добар је н хра-
бар н велики другар. Комуннста је. Ту су наши иушко-
митраљесци, скојевци, двадесетогодишњацн, Бранко Рао-
нић и Вукајло Шепнћ. Затим скојевци Јагош Марковић, 
Ра\ојица Поновнћ, В/\адислав Бајчетић, Милораду Вучети-
ћу, члану партије, тек је 17 годнна. Још је голобрад, де-
чак, а већ је пушкомитраљезац. Храбар је и омнљен у 
четн. Ту је и седамнаестогодишн»а скојевка, моја добра 
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другарица Велика Јовић. Училе смо заједио основну 
ижолу. играле се. Вршњакиње смо. Менн је слтра, 14. ав-
густа, ронћенлан. Пуним 17 година. Владо Обрадовић 
Скојевац, најмлаћи је борац наше чете. Не.ма ни пуних 
16, још је дете, мањи је од пушке. Омиљен, увек насмејан, 
иесео и несташан. Учили смо заједно гимназију у Пл»е-
вљима. 

Не знам колико је сати. Ноћ поодмакла. Наша чета 
је у покрету ка Купресу. У строју смо, једно поред дру-
гог Велика, Бранко, Милорад, Владо н ја. V нашој бли-
зини је и команлир чете Ралош. Тражи ол нас да се уоз-
бнљимо, а мн тера.мо своје. Расположени смо. Залирку-
јемо се. Паднс п неки виц. С.мејемо се као да не идемо 
у борбу. 

Негде око поноћи, стрељачки строј наше чете при-
шао је неопажено усташким рововима н бункерима над-
омак града иако су усташе ракетама готово непрестано 
осветљавале простор испрел себе. Лежимо прнл>убл>ени 
уз земл>у. Поред мене је Велика. Испред нас је иушкомит-
рал>езац Милорал Вучннић. Остали су нешто дал>е. 

Почиње борба. Оглашавају се пуиже н мнтрал>езн, 
прште ирве бомбе наших бомбаша. Командир Јагош ко-
мандује: »За мном - на ровове«! Кренуо је напред, а за 
њим пушкомитрал>есци Бранко и Вукајло. Пос.ле неколи-
ко корака, иокосили су их усташки рафали. Пали су је-
дан поред другог. Јурншају остали борци. Дочекују их 
усташе ватром нз свих оружја. Смењује се јуриш за ју-
рншем. Све т\тњи. Укрштају се светлећи меци. Олблесци 
експ.лознја ручних бомби н м н н о б а ц а ч к и х фанага. Небо 
је преливено разнобојном свстлошћу у којој су помешанп 
жнвот и смрт. 

Све то трајало је дуго, као вечност, лок нисам са оча-
јем и зебњом утврдила да је умукао н Мнлорадов пуш-
комитрал>ез. После неколнко часова борбе, наш напал је 
одбијен. Сфел>ачкн сфо ј Друге чете зауставл>ен је иеп-
рел зидова Купреса. Допузала сам до Милорала да му 
помошем. Лежао је непомичан. Држао је на грудима свој 
пушкомиштраљез. У тамној купрешкој ноћи на његовом 
лицу назирао се његов вечнти благи осмех. Спустила сам 
руку на његову главу, у знак послелнлг опроштаја. V не-
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посредној близннн лежали су непомнчни, као у посмрт-
ном строју - у пол»у смрти и Бранко, Влалислав, Вукајло, 
Јагош, Радојица и Јован. Са њима је и команлир Ралош. 
Млади л»уди, тек стасали за жнвот, све лепшн ол ле-
пшег... 

Пролази вре.ме поново дуго као вечност. Борба јења-
ва. Светлост запал>ених слама гасне. Поново је мрачно. 
Хита.м ка месту где сам оставнла Велику. Ње нема. Ок-
рећем се. Ннгде иикога. А онда, наједном, као да је од-
некул спуштена, настаје мукла тншпна коју повремено 
наруше преплашене гггице које нестају у згуснутој меша-
внни магле и мрака и појединачни пуцњи иако је борба 
престала. Сама сам. Осећам неку нову зебњу. Страх ме 
при помисли да ме усташе могу живу ухватити ако овде 
сачекам јутро. Не, то нећу лозволиги. Ол оружја има.м 
ИИШТО.ЛЈ и две бомбе. Пушке не.мам. Можда је оста\а по-
ред Милорала, Јагоша, Миленка или неког другог. Не 
знам. 

Завукла сам се под неко шибл»е на које сам наишла 
Сломл»ена сам. Као да ме је ухватио некн полусан. Наје-
даппут, из чиста мира, почињу ла ми навиру сећања. Вра-
ћам се у дегињство. Играм се са децом из суседства. Ку-
памо се у Везичници, август је. Шта лн рале мајка Ми-
лена, брат Мншо, сестрс Рада, Кока и Зора? Они су ос-
та\н у Забрћу. Да ли су живи? Да ли страхују за нас чет-
воро којн смо у партизанима - оца Милнју, брата Мнла, 
сестру Дару и меие? V истом смо батаљону, али у разли-
читнм четама. Да си су и они учествова\и у нападу на 
Купрес? Да лн су жнви? Данас је мој роћендаи. Знају ли 
то они сада? Верују лн да сам жива? Тргла сам се. Не, 
није сала тренутак за размишљање. Испред мене, под зн-
довима Купреса. леже на мртвој стражи моји друговн. И 
они имају своје ролител»е, браћу и сестре, неки и децу. 
И њих чекају да се врате да с.лаве роћендане. Њихови 
најмилији још не знају за овај ужас. 

Моје мисли прекннуло је шушкање и пуцкетање шн-
бл»а у непосредној близини. Тргла сам се и сва се претво-
рнла у ухо. Ослушкујем. Повремено подигнем главу и ба-
цим поглед около. Зора се тешко пробнја кроз маглу, 
иако осећам да је близу јутро. Десно од мене, на четнрн-
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пет метара, приметих силуету човека. Без трупке опрема, 
упитах - ко је? »Ја, Влало«, чух олговор. Био је блел и за-
плашеи, са очитим знацима умора и туге иа лнцу и у гла-
су. Сала смо двоје. Заједно смо јачи и сигурнији. Тихо је 
нзговорио: »Срећан ти седамнаести роћендан«, пружн-
вши гранчицу шибл>а. Од шибл>а које иам је те августовс-
ке ноћи спасило живот. 

Свитало је. Срећа наша што је притисла магла, па је 
видљивост ма\а. Морамо се што пре улаљити са овог 
места. Тешко се оријентишемо. Не знамо у ком су прав-
цу одступиле наше јелиннце. Испред иас пружило се 
Купрешко иоље, ишарано разнобојннм пољскнм цвеће.м 
и позлаћено непожњевеннм житом. 

Корак по корак полако одмнчемо. 
Кунрес је, како нам изгледа, већ далеко нза нас. 

Тишина је. Нигде ннкога, чак ни птица. Жећ и глад га-
снмо јагодама и боровпицама. Ослоболили смо се страха. 
Понашамо се скоро као деца за коју је рат нека врста 
игре. Једиио нам смета августовско сунце које разасутн.м 
зрацима растерује маглу, нашег заштитника и пријатеља. 
У предвечерје угледаемо оронули кућерак. На прагу је 
селео човек. Сгарац озбиљан н замишљен. Глела у земљу. 
На паш позлрав не одговара, али на наше инсистнрање 
показује руком и говори: »Илите право, тамо је војска«. 

После лва сата хода стигли смо у батаљон. Наша ра-
дост била је иомућепа великом тугом што се остали нису 
вратили. 

Милка ШћЕПАНОВИћ 
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ИЗГУБИО САМ ВЕЗУ СА ДРУГОВИМА 

Крвави други август 1942. године остао мн је у 
ружном сећању. Био је го дан кад је из моје, Ми-

лешевске чете са усташким зликовцима у суровој борби 
на Горњем Маловану избачено нз строја седам врсиих 
бораца, од којих су четири погииула. Нећу овде да спо-
мињен тај за мене страшан дан, већ нешто друго. Изува-
јући ципеле, изгубио сам везу са друговима Повлачећи 
се стрмим јужним падинама пл. Ципцара, по сувој травп, 
ципеле су ми се тако \тланцале ла ми се чинило да идем 
по леду. Застао сам у долнници да пх скинем. Све то ннје 
трајало ни мннут, али је било ловољно да изгубим везу 
са друговима. Ципцар је сурова иланина. Нигде жнве 
душе. Усташе су од Горњег и Аоњег Малована нанрави-
ли касапницу. Све су живо што им је пало у руке покла-
ли. Жене, децу н старце. 

Док сам се повлачио у дубину шуме, пала је ноћ. Нн 
по пуцњу ннсам могао да се оријентишем. Ноћ је била 
хладна. Наступа невоља за иевољом. 

Наставио сам кретање кроз шуму. Трећег августа 
ујутро избио са.м на лругу страну планине и угледао Куп-
рес, злогласно усташко гнездо. Олмах ми је било јасно да 
сам ншао погрешни.м путем и кренуо сам н&зал. Лутају-
ћн, наишао са.м на попаљене колибе н осетно непријатаи 
мирис. Пришао сам згаришту и згрозно се нал оним што 
сам видео. Испод огромпе гомиле жара догоревали су ос-
таци спаљене стоке. Нисам имао вре.мена ла се задржа-
вам и проверавам да ли поред животињских горе н људ-
ска тела. Било је Босни доста при.мера да су усгашс 
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палнле куће у којима су изгореле целокупие фамилије. 
Кренуо сам даље у нади да ћу негде наћн идн своју нли 
неку другу нашу једнннцу. Тако сам дошао поново близу 
цесте која је пролазила усеком у подиожју Малована, п 
чуо разговор. То је био зрачак наде којн је, на жалост, 
кратко трајао. Пришавши оирезно, ивицом шуме, у не-
посредну близину пута, углелао сам групу усташа и по-
чео ла се повлачим натраг. Но, био сам иеопрезаи и на-
правио буку. Чувшн то, усташе су помислиле да се ради 
о партизанима и, не желећн ништа да ризикују залаже-
њем у шуму, осули су насумице ватру нз митраљеза н ис-
палили неколнко граната. 

У недоумици на коју страну да крене.м, решио сам ла 
сачекам ноћ, прећем цесту и кренем за село Рилић, које 
је било полазнн положај нашег батаљона пред ову акцп-
ју. Претностављао сам да се моја јединица вратила у њега 
иосле повлачења. Изашао сам на врх Малована и уморан 
и гладан заспао у честару. Када сам се пробудио, сутон 
се већ почео хватати. Кренуо сам опрезно према путу 
Купрсс - Шујица и приближно му се када је пао мрак. 
Ноћна тмина ми је олакшала прелаз преко цесте. Дал>е 
са.м наставио преко Купрешког поља у правцу села Рили-
ћа имајући за оријентацију одсјај пожара који је уништа-
вао село Горњи Малован н осветљавао велики део поља. 
Будући да сам се на том терену налазно први пут, залу-
тао сам у непрегледиом пространству равннце. Што сам 
више настојао да се оријентишем све сам мање у том ус-
певао. Око поноћн нашао сам се у близини неког пустог 
села. Куће нису биле спаљене. Ту и тамо зачуо би се кле-
пет понеке заостале кокошке и го је било све. Уморан, 
попео сам се на шталу пуну сена, легао ла ту сачекам 
зору и видим шта ћу даље. Нешто касније ноћну тишину 
су почели реметити афали из усташкнх митраљеза. То су 
усташе после »од.мора« настављале крвави инр по куп-
решки.м селима. На штали са.м остао до јутра тресући се 
од хладноће, а нешто и од страха, самоће и неизвссности 
шта ће ми донетн нови дан. Снва светлост праскозорја 
омогућила ми је да препознам село у коме сам провео 
ноћ. Бнло је то село Заноглине, у које смо претхолних 
дана свраћали, а које се налазило 4-5 километара лево од 
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Рилића, према Купресу. Видевши ла нисам много скре-
нуо са намераваног правца, почела ми се враћати сигур-
ност. Бно сам увереп ла ћу пронаћи свој батаљон. Олмах 
сам кренуо у Рилић, гле сам латекао другове којн су ме 
већ прежалнли, мислећи да сам погинуо при повлачењу. 
После првог узбућења и ралости, због поновног сусрета 
са друговима чинило ми се да је протекла вечност од 
како сам послелњн пут видео драга и позната лица, а 
протекло је свега 24 часа. 

Доспевао сам, у току рата, у многе тешке ситуације, 
али никад сличну овој. Чак ни Сутјеска ннје ми тако теш-
ко иала, јер су тада поред мене били, раме уз ра.ме, дру-
гови на које сам се могао у свако.м т р е н у т к у ослонити. 
Самоћа, поготову у рату, иикада није добар лруг. 

Миленко РАЈИћ 
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ТИТО ЈЕ ПОХВАЛИО ЗЛАТАРСКИ БАТАЛ>ОН 

Првн сутон провлачио сс Швабини.м пољем, лок су 
врхови Цинцара н Круг-плашше још пламтелн 

под последњнм зрацима сунца. Завршавао се четврти дан 
ав|-уста 1942. године. У логору Златарског батаљона за-
метнуле су се шале и прпче после обилне вечере. Лнвањ-
си чобанн и партизани из олреда »Старац Вујаднн« трудс 
се да што бол>е угосте пролетере. 

Веселу причу прекииула је команла: »У кару збор«. 
Само неколнко тернутака после тога стајали смо постро-
јени. У средину је ушао комаидант батаљона Мо.мир Пу-
царевић, нрописно опасан н утегнут. Неколнко тренутака 
стајао је благо погнуте главе. У муклој тишини олјекну 
његов одсечни војнички глас: »Златарцн, јупацп! Вечерас 
је на реду четврта Павелићева тврћава. Ноћас ће се у за-
једничком јуришу наше и 1. пролетерске бригаде извоје-
вати још једна велика победа. Ослобаћањем Ливна узида-
ћемо још један ка.мен у велику зграду слободе наших на-
паћених народа. Уверен са.м да ћете и овај залатак часно 
извршити. То од вас очекују народ, Партија и Тито. Наш 
бата.ч>он нма један од најтежих залатака, али то нас само 
још више обавезује. Борите се храбро! Нека се потомство 
са поносом сећа ваших иодвига! 

Ноћ у планини нагло пада. И распевани птичји хор 
наједном је умукао. Остао је само неуједначен топот ко-
лоне, али п он је бивао све слабији што смо се ниже 
спушталн стр.мим каменнтим путем. Чак су и коњи ире-
стали да фркћу под теретом. Увек је тако пред нанад. 
Животиње предосећају опасност. Илемо прнлично дуго. 
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На сат и по пре поноћи треба ла почне напад. Мали 
Душан Пажин, дојучерашње чобанче са Цинцара, сада 
водич нашег бата\>она све чешће застајкује и истеже 
врат у мрак. После тога нагло клизне, а колона се истег-
ие као ла је привезана за њега. На :шравии изнад села За-
стиња колона се заустави. Халил иоведе прву чету лево. 
Они ће покушатн да се поред Енвер-куле спусте низ сге-
не и увуку у грал. Ватреннм снгналима озиачаваће докле 
су стигли. 

Доле се ншнта не чује. Влада злослутна гишина. У 
повећаном растојању продужујемо долином порел Засти-
ња. Командант сваки час загледа у часовник. Водич даје 
знак да заобиће.мо брдашце са десне стране. 

Пуцањ са брдашца пресече нам дах. Ракета шиштећи 
поче да бургија мрак. Блештаво-треперава светлост при-
тиска у потиљак. Челична кнша засу камен>ар изнад 
пута. Експлозија стесе брдо. Одјек се откотрља у лолину 
и запали је. Ватрени венап оиаса град. Олозго са брла по-
јави се неколико прилнка са високо подигнутим рукама. 
Иза њих сикће Угљеша: »Брже, брже. Право доле и не 
мрдај!« 

Готово трчећн прођосмо поред застињских кућа. Да-
леко, иа левом крилу, чују се Пл>евал>ци око Енвер-куле 
и нспод Башајковца. На источној страни фада око Тави-
је и фабрике це.мента кључа као у лонцу. Јуриша 1. про-
летерска. Доле испод нас још је тихо. Дочека нас равни-
ца п жнчаиа ограда. Негде нз близине заштекта мит-
рал>ез. Впди се само плавичасти иалацави језик. У густој 
иомрчини пазире се кућа. Из ње севају пуцњи. Клопара-
ње затварача сасвнм је разговетно. Полегасмо иза ка.мене 
офале. Трећа чета нродужи према Ливањском пол>у. 
Треба ла доће на наше лесно крпло и успостави вез\' са 
4. батаљоном. 

- Другови, ко има бо.мбе? - шапће Хасо Пашовић. 
Неко му додаде. Хасо склизну преко каменог зида. Неш-
то застења. Из зфаде још жешће запалацаше пламени је-
зици. Претрнусмо. Осусмо брзо у мрак из свих оружја. У 
ватрено.м паклу не разабирају се појединачнн пуцњи. Ви-
лимо само пламен на врху својих пушака. Реска експло-
зија, јелна па друга, зал>ул>а помрчину и прог\та пушчано 
клокотање. Из ућуткане таме изрони Хасо. 
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- Ја њих средих, 'нако за курбан! Седе уза зид и ду-
боко отпухну. Одахнусмо и ми. Види се да је читав. 

На левом крилу наше чете разгоре се ураган. Разгоре 
се ватра и на сектору 3. чете. Прва се још не чује. На-
ступамо полако прсма истоку, где су непријател>ске ка-
сарне и главна утврћења. Негде у фаду букну пламен. Не 
знамо више које је доба ноћн. Обрисп касарни једва се 
назнру. Стиже курир из 3. чете. Кобне вести. Погинули 
Здравка Лековнћ и пушкомитраљезан Боглан Џоковић. 
Не усућујемо се да то саопштнмо Славенку. Он је веома 
волео сестру. 

На заравнн, испред касарне, прикова нас убитачна 
мнтраљеска вафа. Оживе ватрени ћердан око касарне. 
Одозго са брега жестоко туче Михаило Буковић са теш-
ком брелом, али то нам мало корнсти. Не може се кроз 
жицу н иреко чистине. Прва чета закувала фдну кашу у 
граду. Стиже н добра вест: I. нролетерска заробнла ко-
мандаита одбране, усташког бојника Крнжанеца. Већ је 
почео да телефоно.м нарећује прелају посала поједииих 
објеката. 

Зора нагло заруди по брдима око фада. Стравнчно 
штрче куле и утврћен>а на литицама изнад варошн. Ола-
вно су у наши.м рукама. Дан тешко продпре у долину ис-
пуњену барутним лимо.м н плавичастом измаглнцом од 
запаљеног угља (рулари су запалили рулнике још у по-
четку устанка, па још увек горе). Густа паљба се чује 
само код нас н око Митровнћа куће. На осталим секто-
ри.ма одјекују само појединачнн пунњи. Стигао је курир 
из прве чете. Онн су неопажено упалн ннз кан.он Бист-
рице у фал. У првој кући укућани - муслимани радосно 
су их дочекаун. Обуклн су Радојнцу Авалића и малог 
Бућа у зар, па их повели кроз фад. Дали су им гаса н 
сламе за пал>ењс. Ра.\ојица је три пута палио једну шталу, 
а усташе је гасиле. Ипак је на крају изгорела. Али, и ова 
вест завршена је тужно: погинуо је заменик ко.манднр 
Арсо Бошковић. Тај врли ратннк из Ралојшве није се 
двоумио кад је букнуо устанак. Оставио је супругу са пе-
торо деце. Многи од нас то тек сала знају. Туга блели 
пред величнном н>еЈовог родољубл>а. 

Наш 2. вод кренуо ка касарни. На челу је лесетар 
Мишо Милутиновић, а ми за њим у повећаном растојању. 
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Са леве стране штити нас камена ограда. Испред нас је 
већа гомила камења. Треба да проћемо из.мећу ње и ог-
раде - Ранише ме! - шапну Мишо Станку Равићу који јс 
ишао иза њега и ладе знак да се заклоннмо. - Чнни ми 
се и мене! - чује.мо Сганка. Мишо се још једпом стресе. 
Повуче Станка нза крша па седе и - умре. Без речи и 
роитаја. Тек та.\а приметисмо на свега пелесетак метара 
испред нас, на ливалн, округ-
ли бункер. Личи на ограду 
бунара. И рекло бн се, није 
шири. Гојко Тајевић полеже 
на митраљез. Бункер нрекри 
прашииа. Јави се и друто 
гнездо, свега двадесетак ме-
тара улево, па углу касарне. 
Осусмо и по њему. Отуда 
митраљез бљује дугачке ра-
фале. Стиже н вод 3. чете. 
Осталн су продужнли ла 
гоне разбијене усташе и Не.м-
це низ Ливањско пол»е. Још 
једном нас туга потресе. По-
гинуо је н заменик ко.месара 
3. чете Страјо Пурић п вол-
ник Симо Гујаничнћ. 

Сунце је високо олскочи-
ло изнад Ефрем-куле. Нен-
ријатељ из бункера не нопушта. Наједном, из ма.\ог 
бункера пред нама, подиже се бела застава. Гаћамо и 
даље. 

- Прекинн пал>бу - предају се! - Чујемо Михаила Бу-
ковића одозго са брега. Стоји у плитком заклону. Наста 
тајац. Чекамо да нзаћу. Прасак, само јелан одјекну из 
бункера. Михаило паде. Осусмо жестоко. Луго је траја.\а 
жестока паљба. Бела застава полако, онет, изрони из 
бункера. Тајац. Познвамо их да изађу. 

- Прелајте сс, не гините лудо! - зачусмо глас нашег 
ко.манданта одозго са брега. Подигао се полусатут из 
рова. Очекујемо да изађу. Још јелан ирасак. Ко.мандант 
полако клону у заклон. Занемесмо у болном запрепашће-

Нарсхчш хсрој 
Молшр Пуцаревч!\ 
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њу. Дубоки тајац ирекри Застиње. Као и ла сунце стале 
изиад Вејс-куле. 

Ураганска ватра трже нае. Одозго низ стрмине угле-
дасмо Живка Трмчића како надљудским скоковима јурн 
ка горњем бункеру. Око његових ногу н иза њега остају 
црне бразле изроване земље. Жнвко у силовитом скоку 
дотакну врх жнчане офаде, па тресну на земл>у, само не-
колико метара од бункера. Оста непо.мнчан. Мифаљез из 
бункера заћута. Ледени гром нас ошину, али смо фен 
касније Живково тело се изви у внс, као експлозијом из-
бачено и, учини на.м се, у једном скоку нестале у бунке-
ру. Ужасан крик проломи тишину. Још неколико тупих 
»буп, буп«, а онда дугачак рафал осу по малом бункеру. 
Један усташа одскочн увис, па се пресави преко ограле. 
Шле.м се скотрл>а низ лнваду. Живко стењући папрти 
»шварц-лозеа« и две пушке, иа преће у други бункер. Из-
баци мртва тела тројице усташа, па нас позва напред. 

Уморни, неиспавани и са страхом у срцу за судбину 
вол>еног команданта прнкупл>а.мо се код штаба бата\>она. 
У тишини очекује.мо вест. На жалост, она је тужна: ко-
мандант је умро пре иеколико тренутака. Разборито и 
храбро пратио је ток борбп н лочекао да чује вест о паду 
фала. »Није лако у.мретп гридесетој голини - говорио 
је лруговима - али кад бих имао н сто жнвота не бих жа-
лио ла их дам за Партију и Тита. Чувајте ми са.мо 
Угљешу!. 

Са сузама у очи.ма слушали смо речи за.меника ко-
манданта Чеда Друловића. Грцајућн у болу одао нам је 
прнзиање за успешно завршен задатак. Предвече смо до-
билн и Билтен Врховног шгаба. Друг Тито похвалио је 
наш Батаљон и лично похвалио борца Живка Трмчнћа. 

Сутрадан, шестог августа, на Застин>ско.м гробљу 
одали смо носледњу пошту погннулнма. Сахрањени су је-
дан порел другога онако како су ратовалн и живели је-
дан за лругога. Уз леветоро Златараиа остало је у За-
стињском фобл>у и селам другова из 1. пролетерскс. Ос-
га\и су на вечној стражи слоболе и дожнвотно у срцима 
својих другова. 

Раде НИНЧИћ 
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ПО ЗАДАТКУ ОД АИВНА ДО ЗЛАТАРА 

На дан 24. јуна 1942. годнне, Трећа пролетерска 
(санџачка) бригада, која је са Прво.м, Аруго.м п 

Четврто.м пролетерском бригадом сачињавала ударну 
фупу Врховног штаба НОВ и АВЈ, креиула је на историј-
ски марш у походе Босанској крајини. Под отежани.м ус-
лови.ма кретања успешно је прешла Зеленгору, Калино-
вачку висораван, а потом под неповољним временским 
приликама прешла планинске ланце Трескавипе. 

Од посебног је значаја напоменути да је за све вре.ме 
трајања напорних маршевања и борбених дејстава посто-
јало уверење да је брнгада пребродила све тешкоће у 
вези са осшањем борана из њених редова и бнли с.мо 
сви чврсто убећени да су такве тешкоће преброћене још 
док смо се иовлачили са подручја Санџака токо.м маја и 
почетком јуна 1942. године. Но, и порел тога што је брн-
гала, како рекосмо, извршававала успешно све задатке, 
као једна од наши најбол>их бригада, њене редове је у 
току ноћи између 2. и 3. авгуета напустила повећа фупа 
бораца и пол руководством неколицине организатора 
(Радомира Јанкетића, Мираша Жижића и Радисава Лу-
ковца) кренула натраг према Санџаку. Сви покушајн да 
се престигну п поврате остали су без резултата. 

Поводом тога догаћаја штаб брнгаде је након пре-
тходног договора у Врховном штабу НОВ и ДВЈ, одлучио 
да двојицу бораца хитно упути у Санџак. Они би обавес-
тили Обласни комнтет о томе догаћају, а уз то пренели 
и друге поруке које су биле актуелне за тадашн>е прили-
ке н потребе наролноослоболилачког покрета на подруч-
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ју Саниака. а н иа иодручју јужне Србије, на коме се иа-
лазио Топлички партизаиски одред. 

За извршење тога задатка одређени су Владнмнр 
Жугић и Предраг Власонић, који сс тауа надазио при 
штабу бригаде након лечења после рањавања. Мени је 
иарећено да ко.манду 2. пл>евал>ског батал>она уступнм 
Жарку Вндовићу, дотадапЈњем команданту 3. милешев-
ско-бјелопол>ског бата.\>она, с тим да се након примопре-
даје јавим у Штаб бригаде. После доласка у Штаб. који 
се тих дана налазио у селу Прологу крај Лнвна, дознао 
сам да сам одрећен за одлазак у Санџак. Морам признати 
да сам са негодовањем примио такав задатак. Зажалио 
сам што ћу се морати од многих другова, а нарочито од 
мојих Златараца, одвојитн. Кад сам ушао у Штаб брига-
де, Тршо и Волоћа су ми саопштнли следеће: »Билн смо 
код друга Марка и са њи.м се договорили да се хитно 
\ттуте у Саниак два-трн бориа, којн су внчни кретан>у 
кроз непрпјател>ску територију и који знају да се помоћу 
бусоле н карата крећу поћу, како би избегли сваки сус-
рет са становништвом. Задатак је био следећи: 

1. Писмо, које ће Тршо у току дана написати за 06-
ласни комитет, понети и након доласка по могућности 
уручити секретару ко.митета другу Цветковићу. 

Уколнко поменуто иисмо не би могло бити, због раз-
них сметњи, сачувано, пренети следеће усмене поруке, 
које се не смеју заборавнти: 

а) Народноослободилачка борба п борбена дејства 
свих наших јединица се веома добро развнјају. Фор.мира-
но је више нових бригада, а ускоро ће се формирати н 
веће војне једннице, вероватно дивизије; 

б) После доласка у Санџак, иронаћн Обласни коми-
тет н саонштнтн му одлуку о осулн на смрт коловоћа, и 
органнзатора дезертерства; 

ц) Наша порука Обласном комитету је да се избега-
вају свн контакти са дсзертерима, јер постоји бојазан да 
ће онн по налогу четничких. одиосно окупаторских влас-
ти, открнти и провалнти целокунан партијски актнв Са-
иџака (Обласнп комитет, среске комнтете, герилске гру-
ие, позадннске партнјске организаннје, иозадннске рад-
ннке итд.); 
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д) Да се Обласнн комитет постара ла успоставн везу 
са Топлнчким партизаиима и пренесе им вести о развоју 
и стању НОП-а у Босни; 

е) Да ОК изабере нз герилских група 10-12 бораца-
герилаца, којн бп после доласка у бригаду могли коман-
доватн воловима н четама и ла нх заједно са Илијом Зе-
чевићем упутн у Босну, односно у бригаду; 

ф) После доласка прикључити се златарској герили и 
V њој остатн до даљњега; 

г) Задатак који је пред вама веома јс значајан, хитан 
и скопчан са великим ризиком алн се Јвегово нзвршење 
не сме одлагати. 

Прнпремали смо се два наредна дана. Приоављене су 
све потребне секције, а затнм четничке легитимације и 
униформе а н фалснфикована четничка документацнја, 
амбле.ми н др. Том приликом Волоћа ми је поклонио сво-
ју бусолу, Тршо једну коњичку бомбу, а Велимир Јакић 
н Миле Перуннчић по један шаржер метака за »парабе-
лум«. Поздравнлн смо се и пољубнли са друговима, а по-
том кренули на извршење тог лелнкатног залатка са, 
како ми се тада (и не само мени) чинило, минималним н 
крајње нензвесним изгледом на успех. 

Да бн наш положај још више био отежан, требало је 
нмати у внду чињеннцу да су било српска било муслн-
манска села, која су се налазила у низу једно за другим 
одржавала даноноћне страже, осматрачнице, страже и 
патроле, јер нисуг и.мала поверен>а да једно друто неће на-
пасти. 

На пут смо кренулн 22. августа из села Пролога крај 
Ливна и стигли увече у село Рилиће више Шуице, где 
смо преноћили, а пото.м у току наредног дана стигли у 
Прозор, који се тада налазио у нашим рукама. 

На дан 28. августа, у зору, кренулн смо, пазећи на 
сваки фм или шум, пошу.мљеним потоком поред кога се 
јелва примећивала стазнца, са намеро.м да избијемо на 
облнчњи чувик ралн осмафања н утврћнвања правца 
даљег кретања. Но, н поред наше предострожностн, на-
правнли с.мо грешку, јер нисмо смели ићи не само том 
него ма којом стазо.м, јер с.мо ускоро набасали на четнич-
ку заседу од три наоружана човека, који су били прикри-
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вени у оближ1ћем жбуњу обезбеђујући прнлаз селу са 
тог пранна. Кал смо ушлн у заседу, било је касно ла по-
кушамо бекство, јер смо у једном трену били опкол.епп, 
што значи ла су они нас који тренутак раније приметилн. 
Олмах су нас питали ко смо, куда идемо итд. Одговорили 
смо н.м да смо чстнички кур^фи, послани из Босанске 
крајнне од та.мошњег четиичког штаба, са задатком да се 
повежемо са четницима Драже Михаиловнћа, односно са 
његови.м штабом, који се налази на Равној гори и ко.ме 
носнмо специјалне поруке, н да немамо времена да се за-
лржавамо на то.м месту. Одмах смо тражили да нам по-
кажу којим бисмо правнем најбрже стиглн у близину Ка-
лииовнка, где с.мо тобоже послани да ухвати.мо везу са 
Захумским четничким одредом, који се на\ази негде у 
том полручју. Међутим, четници су нас одатле спровелн, 
тобоже на олмор. у једну кућу, која се налазила у селу 
Впсочицн, одакле бн нам лали »пратњу« у правцу пашег 
даљег кретања ка Захумском четничком одреду. У ства-
ри, довелн су нас у кућу комаиднра четничке чете, који 
нас је на исти начин саслушавао, легитимисао нтд. Након 
тога спроведени с.мо до села Главатичева, одакле смо, на-
равно са »пратњом«, кренули и стигли у село Драмишево, 
којс се на\ази на Невесињској внсоравни, на левој страни 
Неретве. Била је нелеља и иред кућом Новице Глоговца, 
четннчког ко.манлира п познатог четничког кољача у 
овоме крају, налазнло се око 30 чегника. Има\и су дугач-
ке бра\е и црне шубаре, са огромним кокардама од ме-
та\а, олносно мртвачким главама. Ми смо једно време се-
дели у њиховој близинн, а потом смо на позив командира 
Глоговца отишли у његову канцеларију. Почео нас је ис-
питиватн, олмеравати н легити.мисати на исти начин како 
су то раније чиннли четници у Височицн. Он се ирегварао 
да верује нашнм гврдн>ама, алн смо одмах приметили да је 
он. очигледно, су.мњао у истинитосг наших навода. Рекао 
је да ће нам дати »пратњу« до команланта бата^оиа, којн 
се на\ази у једном селу крај Невеспња Командант Неве-
сињског четничког батал>она звао се Кнежевић, бивши ак-
ТИВНИ поручник Југословенске војске. 

Међутим, Глоговац је затражио од нас документа јер 
с.мо му наноменулн, у току разговора, ла их носнмо ге-
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нералу Мнхаиловићу. Ми смо имали један број фалсифи-
кованнх докумената четнички штабова, који су се одно-
силн на развој и акције Драже Мнханловића у запалној 
Босни. Морао сам на лрзак начнн да одбијем такав његов 
захтев и са повишеним гласо.м рекао сам му да овај пнс-
мени материја\ можемо дати на увид само вншим чет-
нички штабовнма, а да командирнма ни на какав начин 
не смемо давати. На то.м сам инсистирао због тога, јер 
сам ол наших »пратилаца« сазнао да је Глоговац у бившој 
Југославији био полицијски писар, па сам се бојао да ће, 
као професноналац, нањушити о чему се ра\и. 

Двојица четннка, наоружани пушкама, кренули су са 
нама из Дремишева путем према Невесињу и Кифином 
Селу, гле се налашо команлант Кнежевић. Крета\и смо 
се невезаинх руку. Успут смо могли од њих сазнати разне 
појединости које су нас ннтересовале, јер смо им давали 
дувана, са којима су бнлн, како рекоше, у великој оску-
дици већ неколико дана. Тако смо убрзо сазнали имена 
н презимена четника којн су нас спроводили до Глогов-
ца, а и ближе податке са нменом н презименом њнховог 
ко.манданта батаљона. Рекао сам им да је то мој класни 
друг са војне академнје нз Београда. Када смо кренулн, 
било је три сада после иодне. Невесиње, односно Кифино 
Село, бнло је удаљено олатле око три сата хода. Како је 
мрак падао тек после седам сати, тражили смо начина и 
могућности да се успутно задржавамо што дуже како 
бисмо сачекаш мрак пре него што бисмо прешли растоја-
ње од поменутог четничког штаба. То је био једнни начин 
да се спасемо под заштито.м ноћи. Ми с.мо, истина, могли, 
пошто би се уда\>нли неколико километара пиштољима 
побити »пратњу« и побећи. Али, с обзиром да је цело Не-

• весињско поље било начнчкаио четиичким кућама, по 
коме су се стално крета\е патроле, курири и лр. такав по-
ступак би дошао у обзир са.мо онда ако не бисмо могли 
остварнти наш план бекством под заштнтом мрака. 

Чим с.мо се удаљили и зашли за једну косу, која је 
заклањала вил!ш Глоговчевим четиицнма, рекао сам ша-
патом моме сапутнику да се претвара да је болестан и да 
на сваких три до четнрн стотине метара застане због 
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»пролива«. Тако је требало поступити како бисмо што 
више одуговлачили наше кретање и на тај начнн сачека-
ли ноћ пре доласка на одрећено место. За то време, ја 
сам разговарао са нашим спроводницнма. То су били 
припрости л>ули са села који су се са мном упуштали у 
разговор о свему и свачему. Вајкали су се да су изгубили 
леп и сунчан ла и да им је пропао вршај, јер су га моралн 
напустити са растуреним снопљем жита по гувну. Схва-
тио сам да њима команлир Глоговац, приликом налога ла 
нас спроведу, ннје ништа одрећеније рекао како да сс по-
нашају са нама и томе слично, већ им је само прелао пис-
мо за Кнежевића. Такоће се могло претпоставнтн н то ла 
Глоговац није ни нмао потребе да другачије поступн, јер 
је веровао да би сваки наш покушај бекства био осује-
ћен, с обзнром на то ла смо се кретали измећу четничких 
кућа, а и због нашег слабог физичког изгледа. Ја сам све 
то нмао у виду. V једном моменту, када се један од њих 
вајкао да му је пропао вршај због нас, предложио сам му 
да се он може вратити заједно са комшијом натраг кућн 
и гувну, а ми ћемо моћи лако стићи самн у штаб батаљо-
на код мога пријатеља Кнежевића, кога лично одавно по-
знајем још из војне академије, коју смо заједно похаћалн. 
Бнли су изненаћени мојим предлогом и радознало су ме 
запиткивали о њиховом команданту кога су се плашнли, 
али и респектовали. Одговорио сам им да смо нас двоји-
ца само због тога и пошли овим правцем како би се сре-
ли с њим, јер се надамо ла ће нам бити ол помоћи да 
што пре стигнемо у штаб чика-Дражс. Веселио сам се и 
радовао пред њима што ћу се ускоро срести са мојим 
старим пријатељем и колегом. Након гога сам им рекао 
да нам они више нису потребни и ла ми од господина 
Глоговца ннсмо ни тражили пратњу, јер ћемо се моћи и 
сами снаћи у овим »нашнм« четничкн.м селн.ма, а погото-
во у селу где се налази поручник Кнежевић. 

Један од њнх одмах је пристао да се врати, а други 
је сматрао да би ипак требало да поће с нама, да нам по-
каже пут и да у штабу батаљона набави дувана, јер га 
нема у чети. Мећутим, приликом проласка кроз Солакову 
Кулу, која се налазила још на ослобоћеној територији, ја 
сам купно килограм финог резаног дувана, извадио сам 
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из ранца више ол пола килограма и напунио им пуне шу-
баре. Након тога, нарелио сам им ла се врате, захвал>у-
јући им што су нас дотле лопратили. Послушали су без 
поговора и вратнлн се назал. Док су одлазили, ми смо 
мирно седели и гледали нашу »пратњу«. Наједанпут се је-
дан од њих поврати - ла нам преда писмо од Глоговца 
»господину поручннку Кнежевићу«. Потом су се, уз вој-
нички поздрав и окретом налево круг, удаљили. 

Узео са.м писмо и отворно. У писму је стајало следе-
ће: »Драги команданте, ова двојица су шпијуии или пар-
тизани. Водн строго рачуна о њима и немој са њима по-
ступати као што сн то до сада чинио, већ знаш како 
ћсш. Не.мој ме више држати самога измећу ове двије 
аждаје, јер морам да стражарим и дан и ноћ. Твој Н. Гло-
говац. 

До сумрака је остало још непун сат. Полако и без 
журбе, да не би било упадно, прншли смо шумици крај 
пута и у њој остали непримећени до сумрака. Извалили 
смо одговарајућу секцију и бусолу п утврдили наш дал>и 
правац кретања. Налазили смо се тачно поред комуника-
ције Драмишево-Невесиње, испод планине Црвња. 

Решнли смо да све теже ствари - ћебе, шаторско 
крило, резервно рубл>е, ципеле и друге предмете којн нам 
нису билн неопходни сакријемо у оближњн трњак. Око 
један сат после пола ноћи стигли с.мо на највећу косу, 
која се оцртавала на хорнзонту планине Црвњан. Мало 
смо се одморили. Чули су се пуцњн на оном месту ода-
кле смо пошли. Дакле, четници су кренулу у потеру за 
нама, али са закашњење.м од неколнко сати. Морали смо 
пожурнти, јер смо се бојали да Кнежевић некнм превоз-
ним средством не избаци заседе пре него што у.макне.мо 
у шуму. Били смо изнурени, а и жедни, јер смо због уб-
рзаног кретања уз стрмине Црвња изгубнли велике коли-
чине течностн. 

У сумрак, спустили смо се ка кориту Неретве н ус-
тановнли да се налазимо свега неколико километара исп-
рел варошнце Улога коју су лржали невесињски четни-
ци. Скренули смо удесно и левом обалом реке ишли пре-
ма њеном средњем току, тј. према селу Борча. На месту 
званом »Литице« одлучили смо се да у току наредне 
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ноћи пређемо реку. Тога дана осматрањем нисмо могли 
ништа поуздано утврдити, па смо под заштитом ноћи 
прегазили реку п цео дан осталн у шумарку. У први сум-
рак приметили смо колону од пет четннка, са шубарама, 
на којнма су се видели грбови. Испред осталих ишао јс 
дугајлија са бели.м доколеницама на ногама, наоружан 
кратким кон.ичкнм карабином, а иза њега тројица четни-
ка са обнчннм пушкама, док је пети на зачељу колоне 
носио боцу за воду. Убрзо су нестали у кланцу. 

Ми смо имали две чутурице воде, а од хране свега 
четири пексимита н двадесет коцки шећера. Нанзменнч-
но смо стално ос.матрали улаз пута у клнсуру како бисмо 
утврдили да ли се заседа у току иоћи смењује или не. До 
зоре није било никаквих нромена. Али, у прво свитање 
запазили смо да су се тројица четника вратили истим пу-
тем натраг према школн. Чекали с.мо да видимо да ли ће 
наићи нова смена или ће се н она двојица четника пову-
ћи из заседе. Прошло је оса.м сати изјутра, али с.мена није 
долазила. Ускоро су се и она двојица четннка, од којих 
је један бно дугајлија у белим доколеннцама и са крат-
ком пушко.м, појавнлн на изласку из кланца и отишли 
под брежуљак у школу. 

Сада смо билн сигурнн да су четници на том прелазу 
држалн заседу са.мо ноћу, јер су веровали да се ми дању 
не смемо појав.љивати на том терену који је био не-
пошумљен. Дакле, и по други пут су се преварнли у сво-
ме процењивању. Ннсу ни помишљали на такву могућ-
ност, односно довитљивост. Кала су се повукли из заседе 
и последњи четници, »иочастили« смо се по једном коц-
ком шећера, пили ма\о воде и, ша\ећи се, наглас коман-
довали самн себн: »Напред Златарци«! Сасвим лагано при-
шли смо улазу кланца и ка\а смо првим корацима сту-
пилн у усек измећу лнтица, које су стрча\е високо у 
небо, очекива\и смо плотуне у лећа. Мећути.м, то се није 
догодило. Чули смо са.мо два-три пуцња, и то с леве оба-
ле реке, који су били толнко удаљенн да су зрна једва до-
сегла до нас. То је, вероватно, бно осматрач који нас је 
приметио, а\и је било и за њега све касно. Кроз усек, ши-
рине око 2 метра н дужине око 200 метара, прошли с.мо 
трчећи. При изласку нз усека запашли смо једну гомилу 
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еламе и остатке јела, где се налазила засела. Ол изласка 
из усека, па лал>е према северу, простирала се лоста про-
страна Борачка висораван, дужиие око 10 километара, на 
којој нис.мо иикога запазили. Ми смо то и очекивали, јер 
је иелокупио становнииггво ранијег села Борча било 
исељено, а њихове куће попаљене ол иаших јелиннца 
због великих злодела која су починили као усташка гру-
пација пре.ма иашим једнницама, болницама, куририма и 
патролама. 

Мп смо и сада прикупили последњу снагу п брзим 
ходом прошлн ту дугачку и простраиу висораван. Бојали 
смо се четничке потере на коњима, јер с.мо приликом ос-
матрања последњег дана запазили ла нх имају. 

Били смо веН лубоко у шуми када зачусмо пуцњаву 
пушака на месту где смо у њу у ш и . У први мах смо по-
мислили да четници, као и увек, ненотребно шенлуче, 
али смо се брзо досетили да су то учинили како би пуц-
н>ама означили меето олакле смо зашли у шу.му. Но, и 
поред тога, осећалп смо се скоро безбедним јер смо се 
налазили у повољнијој ситуацији. Накоп сата хода, заста-
ли смо. леглн под једиу оморику и заспали. Чешће смо 
се буднлн због глади и доста хладне ноћи. 

Већ недељу дана гладујемо. Наше резерве хране биле 
су сведене на свега неколико коцкн шећера и само два 
пексимита, које смо чували за најтеже моменте. Моралп 
смо под таквим условима тражити неке могућности како 
бисмо дошли до хране. На северни.м палина.ма Зеленгоре, 
после лугог и напорног псшачења, наишли смо на коли-
бу. Осматрали смо је неко вре.ме и запазили ла се у њој 
налази жена са лвоје деце. Пошто јс помузла стоку, уз-
аврела млеко н однела у млекару, вратнла се у колибу. 
Сачекалн смо да падне ноћ да вечерају и легну. Кала смо 
оценили да су заспалн, дошли смо гтред колибу. Нашли 
смо пуну крављачу воде. Напнлн смо се н напунили чу-
турнце. а затим кренули у млекару. Знали смо ла жене 
на селу к,л>учеве остављају близу врата млекара. Пипају-
ћи око доњег брвна, пронашли смо кл>уч. Брзо смо отво-
рили врата и гле ралости: три притиснуте грудве сира, 
смештене на даску да се оцеде. Све три грудве, колико 
се сећа.м, одмах смо појсли иако су биле тешке око три 
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килограма. Скинули смо камен са јелне чабрице и дрвени 
круг, узели два целила, која смо нашли у млекари, ста-
вилн у њпх неколико килограма сира из чабрице, а нашој 
планинки оставили неколико хиљадарки лира и куна п 
удаљили се. Неким путељком нш\и смо целу ноН и ујут-
ро стигли више јелног брлашна, које је на секцнји било 
означено као »Закмур«. Налазнло се скоро нзна.\ Фоче. 
Заданили смо крај јелног поточића чнји се шум воде ско-
ро ннје ни чуо, што нам је омогућнло лакше ослушкива-
ње шумова, уколико бн неко туда пролазно, случајно или 
намерно. 

Док смо првн пут, после толнко дана, јели и одмара-
ли се поред воде, зачусно коњски топот путем којн води 
преко Пурева ка селу Крушеву на Пивн. Оценнлн смо да 
је била нека четничка патрола на коњнма, која је журно 
одмицала. То је за нас могао бнти лош знак. Додуше, 
ннсмо могли зпаги да је то био последњи иокушај чет-
ннка да нас се домогну или је то домаћин пријавио нашу 
»посету«. Морали смо из шу.марка прећи у подножне пла-
нине Вучева и ту заланити, а у току ноћи прнћи Пнви и 
некако је прегазити. Кад смо прншли воли, због номрчи-
не нисмо могли сићи низ њену стрму обалу. Кад се раз-
даннло, склонилп смо се пол један подесан грм. Ускоро 
се догодн оно што нисмо могли предвидетн ни очекива-
ти. Јсдна чобаница са козама поред саме воле нанће на 
фм под којим смо се налазили. Козе нас осетише, а по-
том н угледаше, стадоше поред грма и почеше да фркћу 
на нас. Кад то виле чобаница н са.ма прнће фму, угледа 
нас, алн се ни она, као ни козе, не уплаши. Шта да се 
радн? Да се повучемо нрема Вучеву не бн било упутно, 
јер би нас сел>аин приметили. Одлучили смо да загази.мо 
у воду, па шта буде. 

Оној девојчици смо дали нешто новаца и рекли јој да 
не сме никоме рећи да нас је вилела. Обећала је да неће 
никоме ништа рећн, потом је отишла за козама. Прили-
ком процењивања места преласка преварили с.мо се у по-
гледу дубнне воде. То смо увидели теко кад смо загазнли 
у реку, јер је дубина воде на том месту износнла најмање 
један метар, са нрнлнчно брзим током. Поред тога, и 
само корити је били клизаво, те смо једна успели ла се 
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одржимо иа ногама до ноловнне реке. Гала смо нагазили 
на камен који је такоће био клизав. Изгубилн смо равно-
тежу и пали у воду. Како нас је воденн ток почео носн-
тн, одећу и обућу, коју смо до тала држали у рукама, 
испустнлп с.мо у реку. Плпвајући нзашли смо на обалу 
полунагн. 

Док смо газили воду, приметила нас је срећом још 
једна чобаница - одрасла девојка, која је била партизан-
ка. Живела је на Шћспан-Пол>у и звала се Милнца (забо-
равио сам јој презиме). Дотрчала је ол.мах код нас и рек-
\а нам да на Шћепан-Пол>у пма много четника, а да их 
и.ма и у Крушеву, где чувају стражу на мосту. Саветовала 
нам је да се склоннмо у једну пећину која се налазн неш-
то ннзволно, да ту сачекамо ноћ, а потом нам је показала 
који.м правцем би смо ишли према селу Рудинама. Рекла 
нам је да има брата у IV црногорској брнгадн, затнм је 
скинула своју обућн и дала мом сапутнику. Четници нас 
тога дана нису приметнли, па смо, чим је пала ноћ, по-
шли. Прошлн смо поред четничке заседе непримећеио 
(она се налазила на мосту), а затнм у току ноћн изашли 
на Рулине. Уз пуно тешкоћа наредне ноћн успели смо да 
снћемо у блнзину Таре. V освнт дана упутили с.мо се пре-
ма газу. Ускоро смо чули разговор у том правцу. Док 
с.мо осматрали прилазе газу, неко од њих нас је нпак при-
метио, скочио п са пушком на готовс, након позива да 
стане.мо, испалио метак у наше.м правцу. Како јс шу.ма 
била у непосредној близини, зашли смо у њу и одмах 
скренули леви правцем према средини леве обале, која је 
била обрасла шу.мо.м. Четници нису могли вилети кула 
смо скренули па су, верујући да с.мо побегли једним пу-
телжом, појурили поред оног густнша, у коме смо се на-
лазнли, према Узлупу и Шћепан-Пољу. У су.мрак ирепли-
валн смо реку и нашли се на њеној десној обалн, тј. у Са-
нџаку. Те ноћн смо се одморнли, а изју гра наставилн пут. 
Са изузетним напором успели смо да изаће.мо из кањона 
Таре, надомак села Коњског Поља. 

Поново нам је нестало хране. Мој сапутник се слабо 
осећао и није био у могућности да се крећс. И воде је 
скоро нестало, па се тако певоља удвостручила. 
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У току паредннх лана кренули смо према селу Офа-
ђеннци и Бобову, а затим преко Л>убишње стигли у 
Мељак. Надали смо се да ћемо некако пронаћи кућу 
Милка Старчевића, која се налазила у томе селу, у чему 
смо и успели, али смо нашли само згариште. јер је кућа 
била лавно спаљена. Такоће смо покушали да пронаћемо 
куће Илнје Зечевића и Мнлована Радовића, али без успе-
ха. Пред свнтање кренули смо према шумн ла се склони-
мо и предахиемо. У току дана, крећући се кроз шуму, 
стигли смо внше села Какмужа. Билн смо изнуренн, глад-
ни и жедни. Ноћу смо сишли у Какмуже и на једном гум-
ну покушали да наћемо неовршеи јечам или раж. Нашли 
смо сноп неовршеног овса, чије смо класје откидали и 
трпалн у торбак. Идући према Косанини жвакали смо зр-
невље овса и избацивали. Слаба корнст, алн боље је ишта 
него ништа. У близини Косанице задржавали смо се у 
једном шумарку, а у току наредне ноћн стигли у Маоче, 
односно у шуму Јеловнцу, где смо заданили. У току дана 
пришлн смо близу куће Лала Тмушића, али га увече иис-
мо затекли, већ смо нашли његову жеиу Савету, која нам 
је лала нешто хране н паклић дувана. Рекла је ла не по-
знаје ни једног герилца са тога подручја, нити зна ишта 
о њима. Чула је ла их нма негде у селу Крупицима. Упу-
тила нас је кући у којој је живела мајка Момчила Перу-
ничића, који се тада налазио у Босну са нашим једини-
цама. 

Пришли смо кући и лагаио закуцали на врата, а за-
тнм н на затворене прозорске капке. Нико нам се није 
одазвао н накои више пута поновљених куцања. 

Прнметили с.мо да се прел једном кућом суши рубље 
на плоту, и неколико одевних предмета, мећу којима и 
џемиер, који је био повећи и са дугачкнм рукавима. Како 
сам од преласка Пиве ишао полунаг, био сам приморан 
да тај иемпер узмем п да га обучем као панталоне. То 
сам могао лако учинити због тога што су мн ноге због 
мршавоети биле танке као рука иза шаке. Бутни мншићи 
су скоро нестали, па сам рукаве џемпера лако могао иа-
вући на костуре ногу. То сам учипио не само због хлад-
ноће, нарочнто ноћу, већ и због тога што су ми ноге биле 
толнко нзгребане да су биле иотпуно црвене, са крвавнм 
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бразготинама, делимично прекривеним капљнцама усире-
не крви. 

Не знам да ли само иред ту кућу оставили штогод 
новаца или смо у журби заборавнли да то учиннмо. Ја 
сам се сала много угодиије осећао и када меје Власоњић 
доциије упитао како се осећам у новнм гаћама, одгово-
рно сам: »Као б у р ж у ј « ! И поред свих нсвол>а и патњи, 
увек смо настојалн да се разонодимо и насмејемо. 

Стигли с.мо нред Врул>у н заланпли у шипражју. У 
току дана није било никога живог да би нас узнемирио. 
Наредне ноћи изашли смо више Козица и заланилн у 
шуми, а увече с.мо кренули и стиглн у Ка.мену Гору. Пре-
ко дана осматрали смо издвојену кућу од групе кућа 
Глушчевнћа, које су припадале нашем покрету. Сачека\и 
смо ноћ и нришли тој кући. Полугласпо позвали с.мо до-
маћина. Колико се сећам, и он је био Глушчевић. Угле-
давши нас онако нзнемогле, мршаве и поцепане, запре-
пашћено нас је гладао и почео да плаче. Увео нас је у 
кућу говорећи да се немамо ол кога бојатн, јер у Каменој 
Гори нема четника. Дали су нам вечеру. То је био први 
пут, откако смо пошли да смо јелн топлу чорбу са јеч-
меним хлебом. 

Појели смо скоро сву чорбу и много хлеба, тако да 
је за његову породнцу остали мало јела. Није нас иишта 
хтео питати, алп смо му рекли ла долазимо из Босне по 
задатку, да се та.мо борбе успешно настављају, да су 
формиране бројне партнзанске јединице - бригаде и ди-
визије, да је гамо цео народ уз наш покрет. Поздравплн 
смо се и пољубили, а потом смо наставили пут према 
Лиму под заштитом ноћи. 

Када смо изашли на овећу косу, са које су се вндели 
с. Дивцн и Лим, лево од нашег правца кретања, недалеко 
према Великој Жупи, чула се песма и свирка. То је, ве-
роватно, била нечија свадба, јер је весеље бнло живо. 
Изви се танак женски глас, којн поче певати и низати 
стихове дивне песме: 

»Шга би биае усне рујне 
да им није алем сјаја? 
Шга би бша љубав права 
да јој није уздисаја?« 
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Пнтам Власоњића да ли бн желео да прокомента-
рише ове стихове и ла ли се и мало узбућује на »усне 
алем сјајне?« »Теби је, вели, стало до жена, а једва душу 
у носу носиш!« »Па, болан, човек док год душу носи по-
мишл>а на све што души годи, ефендум бенлум«, рекох. 

У зору смо прегазили Лим и стигли у кућу Војка 
Дивца, код кога смо остали неколико лана на одмору, а 
потом, уз помоћ позадинских радника Милешеваца, стиг-
ли на Златар и 18. септембра 1942. годиие повезали се са 
златарском герилом. Као што се види, наше путовање је 
трајало 26 дана. 

Затекли смо лвадесетак Златараца, шест Милешева-
ца, који су се прикл»учили Златарској герили. Мећу њима 
су били лругови Војо Лековић, Момир Бошковнћ, Душан 
Томашевић Ршрко, који су били члановн Обласног коми-
тета за Санпак. Њима смо детаљно пренели све поруке 
штаба Треће пролетерске (санџачке) бригаде, стављајући 
им до знања да су оне хитне и да би их требало одмах 
извршити, тим пре што је ЦК КПЈ и Врховни шгаб НОВ 
и ПОЈ био заинтересован за њихово снровоћење. Том 
приликом сви чланови ОК су иагласили ла смо извршили 
тежак задатак, за којн је требало много вештине, храб-
рости и пожртвовања. То се не сме заборавнти, јер је то 
херојски подвиг. Сви су се изненадили и били нотиштени 
због нашег лошег физичког изгледа и здравственог ста-
ња. Мећутим, дужан сам рећн да сам, н поред свега, био 
срећан и радостан што је партијскп задатак извршен, без 
обзира на све тешкоће које смо преживелн на нашем ду-
гом и мучном путовању. 

Неко од герилаца донео је из села кантар да се из-
меримо. Ја сам био тежак 42 кнлограма а мој сапутник 
45 килограма. Мећутим, ми смо се убрзо оноравили и 
скоро без икаквих последица како нам се тада чинило, 
били способнн да као п остали наши друговн герилци из-
вршавамо одговарајуће дужности. 

Владимир Ж\'ГИћ 
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РАТ, КОАО И ПЕСМА 
НА ОГРАНЦИМА ДИНАРЕ 

Година 1942. Ангуст. Пре неколико даиа ослободи-
ли смо Ливно. Мало с.мо се одморили, после дугих 

маршева и борби, долазећи од Прозора. Добили смо му-
ницију н нова одела из заробљених магацнна бнвше ју-
гословенске војске, које су усташе приграбиле одмах по-
сле канитулације, а неке и пре тога. Али, вре.мена за 
дужи одмор није било. Италијани су своје снаге упутили 
од Сиња ка Ливну. Журили смо да их пресретнемо негде 
на врлетима Дпнарс. Пети батаљон Треће (санџачке) про-
летерске бригаде кренуо је на тај задатак. Пут је водно 
преко села Пролог, прнпијеног уз североисточну греду 
Дннаре, попут Ливна, позади нас, ослоњеног на оштре 
камените греде Цннцар-планине. 

Док колона од.миче од Ливна ка селу Прологу. неко 
се присећа п народне песме која опевава Сењанин Тадију 
и његове синове док су хајдуковали: »Ој, синови, моји со-
колови, не будите срца кукавичког већ буднте срца ју-
начкога... Видите ли куле на Лнјевном, тамо ће нас бити 
и мучи^и, не одајте брата ниједнога«. 

Пре пар даиа нападали смо усташе и домобране у 
тим кулама, освојили та њнхова упорншта и омогућилп 
брже ослобоћење града. А сада колона одмиче ка пред-
елима где је хајдуковао Сењанин Тадија са својим сино-
вима протнв Турака. Време се нро.менило, а нашн народн 
се опет морају крваво борнти протнв нових поробљивача 
н домаћих издајника, још окрутннјих и свирепијнх. Хај-
дуковање нам не би донело слободу, али патриотизам, 
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Шгаб(хш далштинских јединица и Шгаб Трс1и- пролетерске (синиачке! 
дршаде. Здесна налево: Ве.ишир Јакић. В.шоимир Кнежевић Во.шки. 
Макс Баће. Вчце Буљан, Маријан Би-шк; нуче: Мирко Милојковић и ЈеЈ-

димир Ловић 

херојство и љубав према свом народу хајдука н ускока 
живело је у нашем духу, у свести и срцу људи широм 
наше земље. У то ћемо се брзо уверити. На Линари, 
уместо хајдука, срешћемо се са далматинским партнзанн-
ма. Том сусрету се радујемо као дена. 

Пре тога задатка пут нас је навео кроз село Пролог. 
Одатле поглед пуца на Ливањско поље које се протеже, 
кажу, све до Босанског Грахова. Од тог села пут внјуга 
уз стрме и камените пределе Линаре, ка Сињу. Пре улас-
ка у село колона је скренула на зелени ливадак изнад 
пута Следио је краћн од.мор батаљона. Распремили смо 
се за предах, тражећи хладовину на овом сунчаном, ав-
густовском дану. Као и обично жагор је нспуњавао про-
стор боравка. Куће села су непосредно пред нама. 

V селу као да је живот замро. Осећај је тужан. Чуло 
се само кокодакање кокошака у дворишту једне куће из 
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ког нас је. преко дрвене тарабе, посматрала старица. На 
нмањима у пол»у ннје бнло људи. Куда су отишли? 

Бории су се распремпли за олмор. Почела је и песма, 
као и увек у таквим приликама, на сваком предаху, у ко-
лони: »Пролетери, благо ли је вама, кад друг Тито комаи-
дује с вама«, одјекивала је околина. Уз песму заплитало 
се и коло. 

Некн од старешина одрелио је тројицу бораца да 
пођу до кућа. Иза жнве жбунасте ограде, порел путелжа 
који водн од села у пол>е, непосредно до првнх кућа, ви-
рила су два старија човека и посматрали нас. Кренули 
смо до њих. Стајали су уплашено лок смо се приближа-
валн. 

»Добар дан, стари«. 
»Бог ва.м добро дао« - одговорише. 
Ехо песме наших другова као да се враћа од стрмина 

Дннаре, разлеже се околином села. Старци као ла напре-
жу слух. На њиховим лици.ма титра страх и необична 
сета. 

»Олакле долазите, децо«? - питају нас и као да не ве-
рују да пред собо.м виде дечаке-војнике. 

»С разних страна: пз Србнје, Црне Горе, Босне, Са-
иџака... « 

Нешто се смењивало у мислима тих људи док су се 
неколико иута упитио погледали. Наши осмеси и стнсци 
руку, прн позлраву, развелрнше њихова лнна. 

»Где су мештани села? - пнтамо. 
»Децо« - скрушено говори један - страх . . . Која је 

год војска од окупације овуда наишла лонесе пустош и 
јад. Погледајте - показује руком - тамо преко поља је 
село Челебићи. Било. Усташе су све живо поклале. А 
нека села католичког живља четници уништили. До јуче 
комшије, ланас једни на друге. Истребљују се. Окупатор 
нас завади. Шта бн ово? Проклетство. Нека се злоба усе-
ли у душе људи . . . одмахују главом. 

»Мештани побегли и испрел нас?« - питамо. 
»Побегли. Но, нема се куд. Нигде сигурног скровиш-

та. Свако сс сваког плаши. Неки су отишлн, кажу, и у 
партизане. горе на Динару. Њпхове поролице изложене 
су прогону п уништењу свих: четника, усташа, Немаца, 
Италијана. Зло време, па ето. .. « 
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Селн смо у хлад шљивнка. »Песма«... - као за себе 
рече један. »Како је то у ово време чути. Овако стар сад 
бих плакао. Нешто олакша душу и срце«. 

»Борба за слоболу и песма - то је наш смисао жпво-
та. Народ спасавати од ропства и уннштења ол свнх зло-
чпнаца, оних који нас гторобнше и њпхових слугу, наших 
ломаћнх издајника. Не делимо л>уде ни по вери, нн нацн-
ји. Хоће.мо да се сви заједно боримо против окупатора. 
Зашто се плашите од нас?« - ннталн смо. 

»Усташе су нам говориле: долази нека шумска, црна 
војска. На људе не личе. Кољу и убијају све, мало и ве-
лико. Пале цркве и цамије, силују, у бога не верују... И 
нико није смео да чека«. 

»Хоће страхом н лажима да придобпју парод. А онда 
да окрвавите руке, с њнма да останете«... 

»Ви сте као н наш народ, дабоме ла лажу. Лепо се 
питате. Певате и играте. Слушам од милине. Млади сте. 
Права деца. Лепо обучени; наоружани. Лага\и су, него 
што. Говорили су да ће вас са Немцима и Италијанима 
брзо уништити. Зову вас бандитнма. А ви и Лнвно зауз-
есте. Тамо их је било сила божја. . .« - распрнчао се 
један. 

»Нисмо имали оружја. Нп одела. Народ нас помаже. 
Од окупатора се наоружавамо и облачимо, па н храпе за-
робнмо. Док окунатор нма. имаћемо н мн. Ми њнма оти-
мамо, они усташе и четнике снабдевају прогив нас. Зато 
смо ми и против свнх слуга окупатора« - говорили смо. 

Пажљиво су слушали сваку реч. И хтели су да чују 
што више о војсци коју ннсу до тада упознали. Страхо-
вали су као и од сваке друге. 

»Ама, треба да вас виде ови наши сељанн. Нас су 
неки н послали у село. Стари смо, можда вам неће ништа 
лоше учииити. Тако су на.м говорили. Да видимо каква 
изглела та војска. Ама, рећи ћемо да боље никад нисмо 
видели... « 

»Рецнте својпм мештани.ма да се ничег од нас не 
плаше. Ми се и боримо за слободу народа. Поћите и ка-
жите свима да се слободно врате својим кућама«. 

»Бог вам помого, децо. Ол како се зарати нисмо се 
радосније осећали!« 
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Устали смо ла креиемо. Оин до мештана, а ми у своју 
јединицу. 

Један је кренуо изнад седа ка стрмиии н увадама об-
раслим шумом н разноврсном вријежи. Аруги ка врбаци-
ма у пол»у, норед реке. Понекад би се окренули као да 
нешто нроверавају. Ми смо се вратнли у јединицу, оба-
вестили с.мо комесара шта смо чули и разговарали са 
сељацнма. Затнм смо се укључнли у песму и коло својнх 
другова. 

Није прошло више од пола сата кала су се ночели 
појединачно, а онда у групама, појављивати сељани нз 
шибља изнад села н врбака од реке. Као да их је привла-
чила наша песма и коло. Прплазили су и логору. Заста-
јали су, забринута лица н са невернцом у очнма. Прила-
зили су им некн од бораца и старешина. Започињали су 
разговор. 

»Боже драги, свн су млади! Права леца« - говорила 
је јелна жена. 

Све је више нрнстнзало људи, млађих н старијих, 
жена н деце и окупљалн сс око нас. И старешине су за-
узете разговорима са сељацима. Чују се смех н шала. Па 
опет песма н коло. Борци позивају сељане у коло. Брзо 
се повећава, све је шареније. То внше не личи па војни 
логор, него на опште весеље граћана и војника. 

Приметили смо двојицу старијих људн с којнма смо 
разговаралн како пажљиво слушају комесара који нм го-
вори о партизанској војсцн н борби за слободу, о народ-
ној властн коју ће сам народ бирати. 

»Јашта, тако, мој брате, и треба. Нека се нарол пнта, 
једном да има своју власт« - коменгарисао је стари, об-
раћајући се свом мештанину. 

Борни и омладниа села Пролог шрали су заједно у 
колу и песмо.м прослављали прво, ослобоћење тога села. 
Лица мештана су све ралоснија. Те песме ће живети у ср-
цима тих људи, као што живе и стихови песме којима се 
Сењанин Тадија обраћао својим сннови.ма: »Ој, синови, 
моји соколови, не будите срца кукавичког, већ будите 
срца јуначкога . . . « 

Мпрко ВРАНЕШ 
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ОСЛОБОБЕЊЕ МРКОЊИБ-ГРАДА 
АВГУСТА 1942. 

(поводом једног објављеног документа) 

Ноћу 23/24. августа 1942. године једннице 1. кра-
јишке и 2. пролетерске бригаде ослободнле су 

Мркоњић-Град. 
Осамнаестог септембра начелник Штаба 2. пролетер-

ске бригаде упутио је једном члану Врховног штаба 
оншнрно писмо у коме је изнио своје мншл>ење о ралу 
неких нашнх бригада и њихових команди за вријеме бор-
би на Купресу и Мркоњићу-Гралу на правцу Мркоњић-
Грал - Баи>а Лука, око Калине Воде, Бојанића Виса и 
Крупе. На почетку писма стоји да је због закашњен>а 3. 
саниачке бригаде, пеирнјател, успио да се из Мркоњића-
Града извуче у правцу Баи>е Луке иреко с. Тријебово. V 
писму стоји: 

»... III бригала је доцкан била стигла, те је на тај на-
чин остао незатворен простор на Тријебову куда се је 
непријатељ и повукао«. Дакле, нз тога се заиста може за-
кључити да је 3. санџачка бригада закаснила да, према 
нарећењу, посједне одрећене јој положаје и ла у садеј-
ству са осташм јединицама уништи непријатељске снаге 
које су се налазилс у Мркоњићу-Граду. 

Мислим да је, исторнјске истине радн, потребно да 
се то питагће расвијетлн. Утолнко прије, што до данас 
није инко о гој борбн писао. Истина, у књизи »Крајишке 
бригаде« (Београд, 1954) има неких десетак редака о 
томе, а то је недовољно да се стекне јасна прелстава о 
борбама за ослобоћење Мркоњића-Града... 
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Врховни штаб је наредио 3. бригади да се одмач пре-
баии у рејон Мркоњић-Града ради учешћа у нанаду на 
Мркоњић-Град заједно са 1. крајишком и 2. нролетер-
ском бригадом. У том нарећењу, измећу осталог, сгоји: 

»Друга пролетерска и Крајишка ударна биће 23. т.м. 
на Сињакову (оне маршују из предела Ново Село-Благај). 
У току 21. т.м. биће око Мркоњнћа-Града и ставили су 
вам у задатак да се тога дана повежете с њима на Ро-
гол>у. По садашњем њнховом плаиу они ће напустнти 
Мркоњић-Град ноћу 24/25. Сам ианал на грал извешће 
сама Крајишка бригада, Друга пролетерска обезбећпваће 
правпе од Јајца и пут који изводи из Врбаса ка Мркоњи-
ћу. Ваша бригада имала би задатак да затворн правац од 
Мркоњића ка Чаћавнцн, и то у внснни села Рогоље-Под-
брдо.. .« 

2) С тим циљем ви ћете са садашње просторнје 
од.маршевати правцем: Челебић-Богдаши-с. Главица-
Оџак-Млиниште-Подрашница-Рогоље. Покрет отпочетн 
ноћу 21/22. Марш-рута: 22. зора Оџак-Подгреда, 23. зора 
село Берићи, 24. зора село Подбрдо-Рогоље, на којој иро-
сторији ухвагити везу са источном групом. По доласку 
на навелену просторнју обавезно загворити и иокварити 
пут који од Мркоњнћа води ка Чаћавици. Остале улоге 
добићете од источне групе«. 

Да би 3. бригада могла стићи на одрећену просторију 
до 24. августа ујутру, Врховнн штаб је наредио команди 
ауто-чете при Врховном штабу да јој стави на располага-
ње камионе, како бн се јелинице што прије пребациле до 
Гламоча. Исговремено, Врховни штаб непосредно је на-
релио 2. батаљону 3. бригахе (који се налазио у с. Шу-
јица) да се одмах пребаци у Ливно, како би у току ноћи 
21/22. августа могао да се прнкључи Бригади која се на-
лазнла у покрету преко Ливна ка Гламочу. 

Са својом одлуком да у нападу на Мркоњић-Град 
ноћи 24/25. ав1-уста учествује и 3. санџачка брнгада Вр-
ховни штаб је упознао Оперативнн штаб за Босаиску 
крајнну. У обавјештењу се каже да ће »Трећа брнгада 
доћи на просторију: Подбрдо - Рогоље рано у зору 24. 
т.м.«. 

Што је најважније, група бригада је такоће на врије-
ме била обавнјештена о учешћу 3. брнгаде у нападу на 
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Мркоњић-Грал и о времену гвеног лоласка на одрећену 
нросторнју. Из изложеиог може се закључити: 

- ла су. према иарећењу Врховног штаба, све једини-
це одрећене за напад на Мркоњић-Град биле дужне да 
24. августа рано стигну у рејон Мркоњнћ-Града и да се 
мећусобно повежу радн заједничког предстојећег паиала; 

- да је иапад требало извршити ноћу 24/25. августа; 
- да су све јелинице биле на вријеме упознате са сво-

јим задацима. односно залапима других јединица. 
Као што сам већ рекао, напад је треба\о извршити 

ноћу 24/25. августа. Мећутим, кад су стигли на Сињако-
во, штабови бригада су дошли до закључка да напад тре-
ба извршити ноћу 23/24, а не 24/25. августа, јер су утвр-
дили да су непријатељске снаге у Мркоњићу-Граду број-
чано релативно слабе, а нарочнто слабе борбене вријед-
ности, и да отпор, уколико га буду дава\е, неће бити јак. 
Сем тога, они су претпоставл>а\и, уколико би са нападом 
чека\и до 24/25, да се ситуација може измијенити. Зато 
је напал на Мркоњнћ-Град отпочео 24. августа у 1 час. 

Из свнх наших докумената може се закључити да је 
отпор непријатеља био доста слаб. 

V току тог напада заробљено је: 152 домобрана, 2 
офнцира и 3 подофицира Од ратног материјала заплнје-
њено је: 256 пушака, 3 тешка мнтраљеза, 6 пушкомнт-
ра\>еза 1 противтенковскн топ, 2 тешка мннобацача, пре-
ко 50.000 метака и разне лруге спреме. 

У мећувремену, 3. санџачка бригада била је иа маршу 
према Мркоњић-Граду. Штаб 3. санџачке бригаде добио 
је нарећен>е од Врховног штаба 21. августа послије подне. 
Батаљони 3. бригаде били су удаљени од Ливна око 20 
км, а дужина пута од Ливна до с. Оџак, с. Подреда (14 
к.м сјевернозападно од Гла.моча), гдје је, према нарећењу 
Врховног штаба, бригада требало да стигне 22. ујутру, из-
носила је 51 км. Имајући на раснолагању свега два ка-
миона, Штаб брига\е је знао ла не може све јединице 
пребацити камноннма, те је због тога наредно 1. и 4. ба-
таљону да изврше покрет из с. Рујани, односно нз с. Про-
лог, преко Ливањског поља непосрелно до с. Прилука (на 
раскрсници путева Ливно-Гламоч и Ливно-Босанско Гра-
хово). На тај начин се пут знатно скратио и лобило се у 
времену. Аруги батаљон је стигао из с. Шујица у Ливно 
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21. августа у 21. час, прешавшн пут од 20 км. Пети ба-
таљон је из с. Лзубунчнћи, у току ноћи, пребачен камио-
нима по дијелови.ма н у зору стигао до Гламоча, одакле 
је наставио покрет до с. Оџак. Остале јединице су дјелн-
мично маршовале, а лјелимично превожене кампонима 
до Гламоча. Одатле су све продужиле марш до с. Оџак. 
Читава Брнтада ирнкупила се на одрећено.м месту 22. ав-
густа око 17 часова. 

Како су све јединице, изузев 5. батаљона, биле знат-
но заморене, Штаб 3. бригаде је одлучио да ту и прено-
ћи, сматрајући да има довољно времена да стигне на од-
рећене положаје до 24. августа ујутру. Двадесет трећег 
августа око 5 часова, Бригада је извршила покрет према 
Мркоњић-Гралу и послије читавог дана марша, са кра-
ћнм одмором према с. Јасенови Потоци, предњим лијело-
вима стпгла до мрака у с. Царевац, глје се н задржала 
ради одмора. Марш је настављен у току ноћи и у зору 24. 
августа. Брнгада је стигла у с. Подрашница. 

Кал су јединице 3. бригаде стигле на цесту Бања 
Лука-Мркоњнћ-Град, западно од с. Рогоље, добиле су 
обавјештење да су у току претходне ноћи јединице 1. 
крајиште и 2. пролетерске бригаде ослободиле Мркоњић-
Грал. По нарећењу Штаба 3. брнгаде, јединице су се ту 
и задржале са задатком да затварају правац Бања 
Лука-Мркоњнћ-Град, како је то било већ ранијим наре-
ћењем Врховног штаба прецизирано. 

Истог дана иавече, у Мркоњнћ-Граду је одржана кон-
ференција на којој су били присутни штабови 1. крајиш-
ке н 2. пролетерске бригаде, а из 3. бригаде само комесар 
5. батаљона, који је, ради подјеле плијена, бно делегиран 
од 3. бригаде. На тој конференцнји дата је анализа борбн 
ириликом напада на Мркоњић-Град. Било је говора и о 
томе због чега је напад почео прнје одрећеног времена. 
Но, и поред тога што се знало ла су знатне непријатељс-
ке снаге успјеле да се нзвуку правцем с. Томићи - с. Три-
јебово и даље за Бања Луку, на конференцији се закљу-
чило да је постигнут успјех и да је оправдаио што је на-
пад нзвршен раннје. 

Према свему томе, довољно је јасно да 3. санцачка 
бригала није закаснила. 

Дашио ЈАУКОВИћ 
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ПОСЛЕДЊИ ДАНИ СА ТРШОМ, ВОЛОБОМ 
И ТОМАШЕМ 

УБосанску крајину. на терен Мркоњић-Града, наша 
бригада је из гтравца Ливна нреко Гламоча, Мли-

нншта, Пецке, Медне и Полрашнице стигла 24. августа 
1942. године. Иако је требало да садејствујс у ослобоће-
њу Мркоњнћ-Гра,\а 1. крајишкој и 2. пролетерској брига-
дн, није учествова.\а у његовом ослобоћењу, јер су 1. кра-
јишка н 2. иролетерска бригада (не сачекавши долазак 3. 
бригаде) напале ненрнјатељске снаге V Мркоњић-Граду н 
послије мањег отпора ослоболиле га 23/24. августа. По-
слије доласка на тај терен, наша бригада је једно вријеме 
- до половине септембра, остала размјештена у Мрко-
њић-Граду и у селима око града. Штаб бригаде се нала-
зио у Подрашници, лијепом селу, које лежп у Полраш-
ничком пол>у, недалеко од Мркоњић-Грала. Смјештени 
смо билн у кућама и воћњацнма. Воће је би\о добро ро-
дило, алн смо га користили једино када га откупп интен-
даит, или када га сељаци сами донесу за борце. Сељаци 
су нас корили зашто сами не узмемо. Али као што је 
било познато у нашнм јединицама, став је био да борац 
сам не смије нншта узнмати од народа. Ко би то урадио 
одговарао би нред руководством и једнницом. То је било 
присутио у свијести сваког борца. Спавали смо нићу у 
шлшвнцима испод шљива, покривени ћебадима н шато-
риским крилима. Када бнсмо устајали. свуда по нама и 
око нас биле су зреле шлшве. Борци иису узимали, већ 
су звали власннка да их иокупи. То је код власника из-
азнвало чућење: »Боже, каква ли је то војска«. 
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МЏгралееко оОе.иш>е Прагеће нете 4. Оата.и»ш, децембра 1942. у Јајцу 

Једиог даиа, уносећи у дневник иример односа нашег 
борца ирема воћу и селу Подрашници, наишао је помоћ-
ник комесара наше бригаде, друг Тршо: »Фнћо, шта то 
пишсш«? Устао сам. Поздравили смо се. Рекао сам да 
уносн.м неке податке у лични дневник, који воднм од на-
пуштања нашег Саниака. Арут Тршо се насмијао: »Са.мо 
пнши и добро би било да сви иншемо о утнсцима, дожи-
вл>ајима н догаћајима наше борбе, о борба.ма наше брн-
гаде и попшулнм борцнма, јер ће то корнстити нашој и 
будућнм генерацнјама«, изражавајући спремиост, кад год 
му се обратим, да ми да податке. 

Срсднном септе.мбра 1942. годиие, паша брнгада је 
учествовала са осталим пролетерским и крајишким бри-
гадама у противнападу против днјелова 714. њемачке ди-
визије, са усташа.ма и четипцима, уз подршку тенкова н 
авијације, који су наднрали из иравца Бан>а Луке-Мрко-
њнћ-Град, и који су се након једног противудара наших 
јединица, 19. сеитембра, повукли у Бап>а Луку. Тада јс 
наша бригада посјела положаје па линији деснс о б а л е 
Крупе, сјеверне надине планине Мањаче, Мнлаковићи, 
Каднне воде - Пајтос. На тим положајима бршада је ос-
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тала свс ло 28. септембра. Штаб бригаде се налазио кол 
Калиних вола у кући Шаичића. Колнко се сјећам, тих 
дана Штаб бригаде имао је улогу п команде сектора за 
све јединице које су се налазиле на том сектору око 
Бан>е Луке. 

Очнглсдно је да су се наше снаге на\ази.\е на домак 
Бање Луке. Нијемцпма то ннје одговарало, па су снаге 
714. њемачке днвизије, са усташама, домобранима и чет-
ницима, предузеле и поново прешле у напад на наше сна-
ге 28. септембра, од Бање Луке ка Мркоњић-Граду. Под 
јаким притиском бројно и техничкн надмоћннх њемач-
ких, усташко-ломобранских и четничких снага, уз јаку 
полршку авијације, тенкова и артил>ерије, бригада се по-
влачила преко планине Мањаче, Змијања, Подрашнице и 
Мркоњнћ-Града, тако да је непријател> до 2. октобра ов-
ладао Мањачо.м н МркоњиН-Гралом и потиснуо I крајиш-
ку и III пролетерску бригаду на планину Лисину п њене 
сјеверозападне и југозападне падине. 

Штаб бригаде и његове приштапске јединице, са IV 
батал>оном и једном четом V батаљона, 2. октобра, се на-
лазио у селу Шибовима. Остали батаљонн су се налазнлн 
на положајима планнне Лисине п њених падина, водећи 
огорчену борбу са Нијемцима и квислинзима. Онн су 
упорно навал.ниали да бн овладали тнм положајима, јер 
су доминирали над Мркоњић-Градом и Подрашнички.м 
пољем и комуникапијом Мркоњић-Грал - Гламоч и Мр-
коњић-Град - Јајце. Док се борба све више развијала. 
негдјс, колико се сјећам, око подне, будући да сам био 
курнр Штаба бригаде, позвалн су ме Волоћа и Тршо, а 
команлант IV батаљона Томаш Жижић позвао је Драга 
Лучића да поћемо са њнме. Из Шибова друговн Волоћа, 
Тршо и Томаш, како смо чули, пошли су на извићање по-
ложаја сјеверозапално од комуникације Мркоњић-Грал -
Јајце, са којих се може осматрати комуникација Мрко-
њић-Град - Јајце. Пут је трајао нешто више од једног 
часа. Када смо стигли на косе нзнал комуникације Мрко-
њнћ-Град - Јајце, извићање је трајало нешто око један 
час, а можда бн трајало и дуже ла Ннјемци нијесу овла-
дали јелним дијелом положаја које су држали I и V ба-
таљон изиад Полрашничког поља. Са мјеста извићан>а 
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могли смо ла вилимо свјетлеће ракете - сигнале, које су 
Нијемци бацали у правцу свог напрсдовања. Извићанк; је 
прекпнуто н вратили смо се назад нстнм путем ка селу 
Шибови. Међутим, кала смо стигли, у село, нијесмо нашлн 
никога ол нашнх јединица, па чак ни сеоски жива,л>. Сви 
се негде ск>\онили, јер су у близинн били Ннјемци. Наншао 
је један старац. Запиталн смо га да ли зна гдје су пош\е 
наше јединице из села. Он нам је показао руком у којем 
правпу су пошле. То је било сјсверозападно пре.ма Штр-
бини. Ннје нам остало ништа друго него да пође.мо у том 
правцу. Траг колоне био је вилљив. 

Настављајућн пут у правцу села Трнова, прешли с.мо 
дубоку долину и изашли на пропланак. одакле су се го-
лим оком могли видјети положаји Нијемаца након повла-
чења наших јединнца. На том пропланку другови Волођа, 
Тршо и Томаш су стали, разговарали н сјелн на ливаду, 
Волоћа је узео папнр и оловку да пише. Док су они пи-
сали, на пропланак је, из правца села Трнова, нзбила јед-
на жена носећи у руци корпу. Иш\а је у Шибове. Тршо 
ме је позвао и рекао да поћем до жене да видим да ли 
носи каквог воћа, јер смо билн гладнн. Ја сам пошао 
пред њу и вилио да у корпи носи крушке. Пнтао сам је 
хоће ли нам нродати ма\о крушака. Иако није била рас-
положена да прода или пак, далне, погледа\а ме је н рек-
ла: »Да подијелимо то што има.м«. То смо и учинили. По-
том сам јој дао нешто новаца - куна Сунце је било на за-
ласку. Појели смо крушке, а онда се Волоћа обратио 
Драгу н мени, пружајући нам писмо које је напнсао (ра-
дило се о извештају Врховном штабу - начелнику Врхов-
ног штаба Арсу Јовановићу): »Ево ва.м ово писмо, носиге 
и предајте Арсу Јовановићу, писмо не смије пасти у руке 
непрнјатељу«. Арсо се тих лана на\азио у Јајцу, које је 
било ослобоћено. 

Један од нас двојице, Драго нли ја, не могу тачно да 
се сјетим, обратио се Волоћи, Тршу н Томашу са пнта-
ње.м: »Може ли писмо да носи јелан од нас двојице, а је-
дан да остане са вама, јер је незгодно да останете самн 
у овн.м шума.ма које су пуне зеленог кадра н четника«. 
Сва тројнна су нстовремено реагова\а н рекла: »Писмо 
мора ла се уручи Арсу. Ако јелан погине, другн мора 
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паставити«. За њих тројицу реклн су нам ла не бринемо, 
јер ће се они брзо повезати п стићи до јединице које ни-
јесу биле далеко од тог пронланка, што се могло оције-
иити по п\пцњави. 

Тако смо се гога дана, 2. окгобра, пре заласка сунца, 
на том пропланку, на ломак села Трнова, растали н по-
здравили са Волоћом, Тршом и Томашем, желећн једни 
лругима срећан пут. Они су кренули у правцу села Трно-
ва - Штрбина, а нас двојица у правцу Јајца, не иредви-
ћајући што ће се догодити. Како је био лан на измаку, 
нас двојнца, посматрајућн терен преко којег треба да 
прећемо у току ноћи 2/3. октобра, одреднли смо правац 
- курс куда треба да се крсћемо, јер се у току ноћи теже 
оријентишемо. Тако смо путовали читаву ноћ и ујугру 3. 
октобра стигли у Језеро (сада се зове Шолајино Језеро, 
но н.мену нармЈдног хероја Симе Шолаје), на комуникацн-
ји МркоњнН-Грал - Јајце н ту нашли дијелове II проле-
терске брнгаде, са Штабом брнгаде. У Штаб те брнгаде 
смо се јавили н рекли да смо курири III пролетерске бри-
гаде, да носимо писмо за Арсу Јоваиовића у Јајце, тра-
жећи да нас информншу гдје се налази Арсо. Другови из 
Штаба су се интересовали гдје је остала наша бригада и 
каква је снтуацнја на том сектору. Мн смо нх ннформи-
сали онолико колико смо знали. Обавестнли смо их да се 
воде огорчене борбе на сектору Мркоњић-Град - Штрбн-
не да би се спречило напредовање непријатељским сна-
гама и продор на комуникацију Мркоњнћ-Грал - Шгрби-
на - Милинншта - Гламоч. Пошто смо се олморили и на-
храиилн, гражнли смо од лругова из пггаба II пролетер-
ске да нас упуте где ћемо наћи Арсу, у Јајцу или негдје 
лругдје. Колико се сјећам, то је био комесар Бригаде. 
Тражио је од нас пнсмо које треба ла се прела Арсу. Ре-
као нам је да ће писмо брже понијети мотором њихов ку-
рир, а да нас двојица код њих сачекамо његов повратак 
и одговор који ће Арсо послати нашој бригади. Тако смо 
и учннили. Њихов курир се вратио са одговором нстог 
дана, тако да нам нијесу дозволилн друговн из Штаба 2. 
иролетерске бригаде да се у току ноћи вратимо у брига-
ду, већ су нам рекли да сачекамо јутро и пођемо са 
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пратњом, јер је тереи преко којег треба да идемо иуи зе-
леног кадра и четника. 

Освануо је 4. октобар, ведар и сунчан. Драго и ја кре-
нули смо са пратњом од Језера преко шума и села сје-
верно уз ријеку Пливу, у правцу наше бригаде, која се 
налазила на положају сјеверозападно од Мркоњнћ-Грала 
- на комуникацији Мркоњнћ-Град - Гламоч, у селима 
Герзово, Трново, Штрбина, Пецка н Медна. Послије неко-
лико часова путовања, стигли смо у брдовит заселак. V 
воћњаку поред куће сјели смо да се одморимо н потра-
жимо воде од домаћице која се појавила на вратима. До-
маћица нам је донијела воле ла иијемо. Са тог мјеста има-
ли с.мо добар преглед према плаинни Лисини, селу Ши-
бови, Штрбини, Герзову н Трнову, тамо гдје је остала 
наша брнгада. Са тог мјеста Драго и ја с.мо добро видјели 
н препознали пропланак у шуми сјеверозападно ол села 
Шибови, гдје смо се растали са Тршом, Волоћом н То-
маше.м. Друговнма нз 2. пролетсрскс бригадс, којп су нас 
пратилн, иоказалн смо мјесто гдје с.мо се расталп са 
Тршом, Волоћом и Томашем, а и то куда смо све ишли 
и стнгли кол њих у Језеро. 

Док смо сједјели и одмарали се, са наше лесне стра-
не, на крају засеока, на неколико стотина метара од иас, 
из правца села Шибова и Трнова, из шуме је избпла гру-
па наоружаних л>уди, око њих лесетак. Ишли су у нашем 
правцу. Нијесмо одмах могли ирепознати о којој се вој-
сци ради, јер су и.м олијела била разнолика. Повуклн с.мо 
сс у шуму изнад куће. Када су се примакли на одстојању 
од око 150 - 200 метара, Драго и ја смо препознали на 
челу колоне Мила Перуничнћа, замјеника команданта 
бригаде: којег су пратили борцн наше брнгаде. Потрчалн 
смо према њима. Миле ме је упи гао: »Фићо, шта је са Во-
лођом, Тршом н Томашем?« Када сам то чуо, све ми је 
било јасно. Упутио сам га: »Зар нијесу стнгли у бригаду?« 
Одговорио је да нису и додао: »Гдје сте се развојили?« 
Сјели смо у воћњак н наставили разговор, ноказујућн ру-
ком правац н пропланак гдје смо се раста\и, какав зада-
так смо нас двојица добили и шта су нам све они рекли 
када с.мо упућени на залатак. Миле је на то са.мо одго-
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вирио: »Готово је са њима, иегдје су наишли на четнике 
и убијени су«. 

Нас двојица, Араго и ја, илвршилн смо задатак који 
су нам поставнлн. То је бнло послелњи задатак којн су 
ми поставилн Волоћа и Тршо, и последњи задатак који 
је поставио његов командаит Томаш. 

Наша брнгала се послије њиховог нестанка задржала 
још неколнко дана на том сектору водећи борбу са Ни-
јемцима и домаћим издајницима, а истовремено ралећи и 
на чишћењу и ликвилацији банде - зеленог кадра и чет-
ннка на терену села Трново и Герзово, села која су била 
позната по томе што су се у њима стално кретале и гру-
пе зеленог кадра и четника кол>ача. За то вријеме, наше 
јединице су поубијале неке у акцијама. неке ухватили. 
При нслећењу ниједан није хтио ништа рећи, а вјероват-
но су зналн нешто о ногибијн Волоће, Трша и Томаша. 
Због тога су извоћени на војни суд и били осућени на на-
јстроже казне. 

Погибија Волоће, Трша и Томаша за бригаду, њене 
борце, за Пл>евл>а и Бијело Пол>е и за Санџак - били су 
најтежи и ненадокнадиви губипн, а у исто врнјеме и под-
стрек да бригада и њени борци наставе, као и до тада, 
извршавање борбених залатака које пред њих поставља 
Врховнн штаб и друг Тито. 

КЉАЈИп Фгиотије Фићо 
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ТРАГАЊЕ ЗА ИСТИНОМ О ПОГИБИЈИ 
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 

ВОЛОБЕ, ТРША И ТОМАША 

За протекле 44 године од трагичне погибије троји-
це народних хероја Југославије Владимира Кнеже-

внћа Волоће, Рифата Бурџовића Трша и Томаша Жнжи-
ћа нису расветљене околности и начнн њихове погибије. 
Постоји тако рећи званнчна верзија коју разни писни и 
исторпчари препнсују један од другога н незванична вер-
зија потскла нз ОЗН-е и других извора одмах после рата 
коју ннко званнчно не помиње и не региструје. 

Већина историчара и сви други који данас пишу о 
погибији тројице хероја узи.мају као веродостојне и меро-
давне изворе: монографију Трећа пролетерска брнгада, 
аутора Жарка Видовића, Зборник народних хероја Југос-
лавије, књига »Тршо«, аутора др Надежде Јовановнћ, 
Хронологију ослободнлачке борбс народа Југославије 
итд. 

V монографији Трећа пролетерска (санцачка) брига-
да, на странн 94 пише: »V току ноћи 2/3. октобра, док се 
брнгада још налазила на тим положајима, четннци су у 
селу Трнови (треба Трнову) јужно од Мркоњић-Града, 
преваро.м, по.моћу својих јатака сељака, заробили ко.ман-
даита бригаде Владимира Кнежевића, за.меника политич-
ког комесара брига.\е Рнфата Буриовића и команданта 
Трећег (треба Четвртог) батал>она Томаша Жнжнћа и 
стрел>али их. Онн су се билн одвојилн од јединице бри-
гаде и пошто их је иоћ затекла, још у току борбе, наме-
равали су да се одморе у том селу. Четницн су их заро-
бнлн на спавању, стрељали и бацили у јаму«. 
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Зборннк народннх хероја Југославије, издање 1957. 
годиие код све тројнце хероја пише да су их четници 
ватили на спавању у селу Трнову п убили септембра 
1942. године. 

Оно што је др Належда Јовановпћ написала у књизи 
Тршо сводн се на то да је њих тројицу Пера Јаковљевнћ 
преварно и приволео да ућу у кућу да би сачекали во-
дича и да их почасти. После вечере три хероја су заспала 
са оружјем порел себе. Четницн су их затекли на спава-
њу, покупили им оружје н после дужег рвања успели да 
нх савлалају и вежу. Олвелн су нх на Грујића-јаму, свук-
ли голе, затнм заклали п бацнлн у јаму. 

У Хронологнјн ослободилачке борбе народа Југосла-
вије пише ла су их 2/3. октобра четници на превару ух-
ватили, а потом заклали и бацнли у Грујића-јаму. 

На основу таквих текстова неки од аутора »радног 
материјала« за монографнју среза бјелоиољског су напи-
сали скори исти текст: »Олвојнли се од једнница бригаде 
и у току ноћн 2/3. октобра 1942. године заиоћнли у селу 
Трнову. V том селу су их четници ухватили на спавању 
стријељали п бацили у јаму«. Аутори ралног материјала 
су отишли још даље па су захтевали на састанку релак-
ције да се њихова смрт оквалифнкује као мученнчка, а не 
херојска, јер хсројска није ни била. 

Одлично познајући тројнцу хероја, као моје претпос-
гавл.еие старешине н ратне друтове, ни једног тренутка 
до данас ннсам поверовао у цитиране тексове. То моје 
мишљење лнјеле многобројнн борци Треће пролетерске 
(санџачке) брнгале, па сам, слушајући разне претпостав-
ке и варијанте њихове погибије, одлучио да трагам за нс-
тином. Тако сам у Београду пронашао оригиналан, добро 
очуван документ од фебруара 1943. године, у којем убнце 
(чстннцн) признају злочин пред командантом мркоњнћ-
ког подручја у присуству двојице партизана сгражара. 
Тај документ гласи: 

•КОМАНДА МРКОЊИИСОГ ПОДРУЧЈА 

Овој команлн био је привсдсн Влалс Јаковљсвић из ссла Трнова. 
Истн јс стар 23 годнне, неожењсн, има 18 чл. фамнлијс. Изјавио је сл.е-
лсћс: Онн, Волођц, Тршо н Жнжић билн су у мојој кућн. глјс су билн 
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лошли ла преноће. Дошао јс Мнлан Косић, чстничкн команлир са Си-
мом Жлри>ом, Челом Милегнћсм, Драгаиом Пеићсм и мојим братом 
Урошем н ја са Остојом кренулн смо, ухватили их на смавамл. Поку-
пили оружје I) пове:1али их коношшма. Пита.\и смо их шта су. Олшш>-
рнли су ла су гшртизанн. пут нх нијесмо мучили иего је само Косић 
уларао Трша. Кад су друтови ухваћени згледалн су се, за оружје хтјелн 
ла сс у х в а т е кал оружја немају. Били су сааладанн. 

Ми свн смо крснули. V конопу их је волио Снмо Ждрња. Они су 
пнтали куда илсте са нама. Одговорено нм је да иду чстннчкој коман-
ли. Ловелн смо нх Грујића-јами и стрнјсл>алн их. Затнм баиилн у јаму. 
Вратилн сс н свак је отишао својој кућн. Зареклн смо се да ннко не ка-
зујс за ово нначе ће бнтн убијен. 

Двије пушкс је узсо Косић а јелну Остоја. Пнштољс су узслн: Ко-
сић. Ждрн>а н Урош. Сатове: Жлрп.а. Коснћ и Остоја. V селу сс олмах 
инлјсло чнм су внђени пнштољи и сатови и знало се. али сс тајнло. За-
пнсник ми је прочитан и потиисао сам га. Затим, руком пнше: Учест-
вовали смо у убнству н знали ла се овако све логодило: Драган Пснћ. 
Чсло Мнлетнћ, Перо Јаковл-евић, Вил Јаковљевнћ, Богдан Јакоаљевић. 

Да су нсти потпнсали (олносно отпсак лалн и да нм јс запнсннк 
прочиган тврде: комаилант Полручја (нслсдиик-Милорад. Стражарн: 
Стево Џевер и Ратко Бјелнћ«. 

Дакле, према четничкој верзији, која је без провере 
и резерве била прихваћепа од наше стране, страдање 
тројице хероја се догодило зато што су свратили у кућу 
Пере Јаковљевића да се од.море, вечерају и преноће. Сна-
ха Пере Јаковл>евића обавестила је мужа Уроша, иначе 
актнвног четиика, о доласку тројице партизанских ко-
манданата који су дошлн на спаваље. Урош је обавестио 
комаплира чете, те су њих селам четннка затеклн их па 
спавању, покупнли им оружје, повезали у конопце, пове-
ли на Грујића-јаму, стрељали и бацили у јаму. 

Кућа Јаковљевића је била широка 5,5 а дугачка 7,5 
метара. Имала је две просторије: огњиште и собу. Ог-
њиште је било крнато стварима: две велнке каце, софра 
са 8 троножаца, кревет, огњиште са веригама итд. Дакле, 
било је врло тесно. 

У кућн није било никаквог осветљења сем луча и ог-
њишта. Шкиља се палила само у нзузетним случајевнма. 
Врата су се затварала дрвеном резо.м и могла отворити 
спол>а и изнутра. Поред тога, хероји су знали да су наше 
јелиннце олступиле са Лисине и да су иза њих Ннјемци, 
усташе и четници, а да је село Трново пуно четника и зе-
леног кадра. Знали су ла су наше јединице удаљене на-
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јмање 5-10 километара п да се иалазе на »ничијој земљи«, 
па којој се много пре може појавигн непријатељ него 
наше јединице. 

Установно сам да је Влада Јаковљевнћ у моменту ха-
ишења био милиционар прн Народноослободилачко.м од-
бору у Герзову и да је у име ухаишених понудио да »Иск-
рено и истннито« изнесе како је бнло. Кад се вратио ка 
ухапшенима, који су у гомилн пошли на »саслушање«, у 
пролазу им је добацно. да бн га чуо командант подручја 
и сведоци Цевер и Бијелнћ, да је он све признао. Схва-
тајућн да је Владо занста рекао истину, одмах су прнзна-
ли учешће у убиству Владин отац Пера и браћа Вид п 
Богдан, нако нх је Владо покушао заштитити и прикрити 
не наводићи их у својој изјави као учесннке. Пријавио је 
браћу Уроша и Остоју, јер је знао да су успели да побег-
ну у шуму. Он је био од свих најинтелигентији, најбнст-
рији и најлукавнји, па је лажима покушао да заштити 
своју фамилију, ублажн своју кривицу и својих саучесни-
ка, а нанссе штету и срамоту погинулим херојима, свалл;-
јући део кривице за извршепн злочин на њих саме. 

Ко је, уосталом, толико нанван да новерује да су хе-
роји дошли да преноће на терену измећу партнзана и Ни-
јемаца, да четници нису знали кога то заробљавају н 
вежу, те их питају шта су, да их нису успут мучили, да 
су веза\и конопцима, а на посмртни.м остацима је гене-
ра\ Данило Јауковнћ нашао жнцу, да су их стријел>а\и, 
а на остацнма нијесу наћеии траговн стрељања већ кла-
ња. Дакле, много неистнна и полунстииа које може у »из-
јави« уочити свакн чита\ац. 

У вези са хватањем тих четника, Моша Пијаде је 16. 
2. 1943. године написао: »Командант мркоњнћког подруч-
ја је успела да ухвати 8 бандита из с. Трнова који су на 
превару и на спавању ухватили другове Волоћу, Трша и 
Жижнћа и убили их, те их је сву осморицу стрељала«. У 
стварн, стрељано је само шест четника, јер су двојнца 
Пеића пуштени, будућн да нису у убиству учествовали. 

Као што се види, ни командант подручја-иследник 
ни било ко други није ухапшене четннке саслушао или 
вршио било какво нслећивање, већ је од речи до речи за-
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писао оно што је у име ухаишених нашао за схолно да 
нзјавн четник-убица Влале Јаковљевић и што су лобро-
волзно изјавили остали учесници о убиству. Тако је чет-
ничка прича прихваћена као нстина у коју нико није ула-
зио све лок после ослобоћен>а нису ухваћени четници 
Остоја и Урош Јаковљевић, који су, стручпо саслушани, 
лали другачији верзнју. Но, и пре њиховог хватаи>а про-
цуреле са друге приче и верзнје. 

Да бих све те претпоставке проверио, пошао сам са 
Драгом Лучићем у мркоњићки крај, где смо обишли: Мр-
коњнћ, Штрбине, Герзово, Трново, Грујића-јаму и (Јако-
вл>евића) кућу н разговарали са више сел>ака и бораца 
НОР-а. Мора се истаћи да живих сведока иема одавио. 
Сви учесници у убиству су или стрељани или иогинули 
као четници, а Јела Јаковљевић је умрла после рата. По-
себно сам трагао за било каквим документом о састуша-
њу чет1шка ухваћенпх 1945/46. године, те сам сазнао да 
је архива Озне још 1948. покупљена н одвезена у неиоз-
натом правцу, где је похрањена, те је практично за такве 
потребе до ње немогуће доћи. С друге сгране, не зна се 
шта у њој има у вези са убиством тројице хероја. 

Много података сам очекивао од јединог жпвог сина 
Пере Јаковљевића, Слободана. Он се љубазно одазвао да 
нсприча шта зна. На жалост он није био очевилац дога-
ћаја у кући, јер се налазио у колиби код стоке. Чнтавих 
4,5 месеца није знао да му је фамилија умешапа у убист-
во. Мећутим, када су похватани и ухапшенн отац Пера и 
браћа Богдаи и Вид, сазнао је да су херојп страдали у 
њиховој кућн. Касније, браћа Остоја и Урош, као одмет-
пнци са којима се састајао, и мајка Јела су му причали 
о хватању тројице хероја само онако како је Влале изја-
вио. Њему су рекли да су дошли ла преноће, да су лучем 
гледали у карту н после вечере заспали на простирачу, а 
оружје оставили уза зид и наручили да их Јела пробуди 
у певце. Дошли су четннци на позив снахе, покупили им 
оружје п онда се но два четиика бацила на партизане. 
Настала је тешка борба, у којој је најдужи партизан скн-
нуо бајонет са Урошеве пушке и умало убио четника 
којн му је бно на лећима. Бајонетом је распарао кацу, 
што се и данас лобро внди. 
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Слободан је био присутан када је Озна са нартизани-
ма ухапсила оца Перу и браћу Боглана н Вида, а и оста\е 
четннке, и веома се зачудио што су се л>улн нз Озие са 
посебном жестином окомили на оца Перу, па п на мајку 
Јелу. Он је и данас убеђен да отац, Вид и Богдаи нису 
учествовалп у убиству, већ су стрел>ани због учешћа тро-
јице браће и што су Јаковљевићи. Био је много изнена-
ћен кала сам му показао документ са њиховнм призна-
њима. Он је на четннцима внлно олећу, обућн и веш уби-
јених хероја, али ннје знао коме је то прнпадало. Ту су 
били кожнн капути, све иове ствари и офицнрско одело, 
сатови. пиштољи, лвогледи нтд. Нн на једном одевном 
предмету није приметно трагове куршума нлн убода 
ножа. 

После тога сам у разним крајевнма земл»е пронашао 
ратне лругове и руководиоце који су имали неке везе са 
било којим догаћајем у вези са страдањем тројице хероја. 
Посебно сам разговарао са Веселином Булатовићем, ко-
месаром 4. (Томашевог) батаљона, Будом Милићевићем, 
замеником команданта 5. батаљопа, Богданом Глелови-
ћем, комесаром 1. чете 5. батаљона, Миланом Новаковн-
ћем, замеником комесара 1. чете 4. батаљона, борцем Л>у-
бом Јушковићем и Арагом Лучићем и куриром Штаба 
бригаде Фнлотнјом Кљајићем. Са свнма сам разматрао 
следећа иитања: 

1. Да ли су се и зашто тројица хероја одвојнлн од 
бригаде. 

2. Зашто су остали сами. 
3. Зашто су ушли у кућу Пере Јаковљевнћа. 
4. Шта се у кући догодило и како су заробљенн. 
5. Да ли су заиста заспали п оружје оставили ла га 

четници могу дохватити и нзнети напоље, како у наведе-
ним књигама и документнма пишс. 

Ннједан од поменутнх друтова, сем Боглана Гледови-
ћа, није могао да се сети по чијем су се нарећењу јели-
нице повукле нз Шибова и са својих положаја и отишле 
у правцу Царевца, Медне и Пецке. Богдан се сећа да је 
њих са собом повео Милинко Кушић, командант Прве 
крајишке бригаде, са којим су ишли до Герзова, а затим 
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ушли у састав бригадс. Сви се слажу да су за нестанак 
хероја сазналн тек сутралан, а неки и после два-трн дана. 

Међутим, за никог од њих није спорно да су три хе-
роја пошли у извиђање и да је са њима кратко време бно 
Арсо Јовановић, начелник Врховног штаба, који је узео 
за своју пратњу вод Миливоја Јушковнћа и отишао за 
Јајце. Зна се да су тројица хероја повели са собом само 
курирн бригаде Филотија Кљајнћа и обишли Богланову 
чету на врху Лиснне, а затим пошли ка Мајланској косн 
у извићање. Тако су стигли на коту 1304, олакле су иа-
писали писмо Лзубу Бурићу, команданту Друге пролетер-
ске, п нарећење 2. батаљону своје брнгаде. 

Пнсмо Л>убу Бурићу гласи: 
•Дружс Л>убо, наш 1. батал>он јс на простору Штрбина-Мрачај-Чс-

•шћа Коса. Лва батаљона су на олмаранл- у с. Шибовнма н јелан је, као 
што знаш, на твом десном крнлу код Магаљ-лола. Ухватили смо везу 
са Луном: јавља се ол Балукане да ће се пребацнтн правием Лнсн-
на-Мајланска Коса; то ако буле морао. Прва крајишкс је сва на гребену 
Рустина-Широка Коса н у НЈибовима. Знамо гдје су твоји батаљонн, а 
промјене нам јавн. Бићсмо у Шибовима. Овдје је бно Арсо н огишао је 
Костн. Прву крајншку је оставно ла лржи Лиснну п напада према Ро-
гол>има. Нашн Златарци (1. батал>он) остају гдје су. а остала три ба-
таљона намјсрава да упогреби на правцу Магал>до-Густово-Тријебово. 
Јави ако знаи! шта од Јајца. Тамо се чује борба-лал>с. 

Преко твог деснокрилног батал.она упути ово писмо нашем II ба-
таљону (без молбе). 

Уколико се будемо морали повлачити, батаљон нз Магаљлола ће 
нћн на Лумезлнје-тако смо сс споразумелн са Арсом. 

2. окт. 1942.К.1304. 
Другарски Вас позлр. 

Волођа 
Тршо 

П.С. Ове борбене зиакс узмите н Ви, ношто и.ч мн п Кушић већ 
нмамо. Волоћа«. 

Нарећен>е Другом батал>ону гласи: 

»Штаб П1 пролет. НОУ бригаде 
2. октоб. 1942. 14 часова. К.1304. 

Штабу II батал>она ове брнгаде. 
Упутићсмо ка вама IV и V батал>он. а I остаје на Штрбнне. Прва 

крајишка лржи |рсбен Лнснне пл. Ар\та пролетерска затвара правац ка 
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Јајцу на ноложајнма у внснни Оругле; са њнма олржавајгс везу. Уко-
лнко будсте принуђени на повлачење, иовуците се на Думезлнје ла бн 
се прикупила брига.\а. Добро сте радили нгго сте јуче отишлн тнм 
правцем. Мн смо са IV и V батаљоном у с. Шнбовнма - н остаНемо још 
ову ноћ. Борбени знаци 
С.Ф - С.Н. 
Замј. политкома, 
Тршо 

Командант, 
Волођа« 

Дакле, команлант бригале и замјеник комесара раде 
н поступају по наређењу начелника Врховног Штаба, 
удаљени на око 2-3 километра од свог Штаба. У штабу 
бригаде су остали ко.месар и заменик команланта у с. 
Шибови. Они су од Оиеративног штаба за Босанску кра-
јину добили у мећувремену нарећење следеће салржнне: 

»ШТАБУ III САНЏАЧКЕ БРИГАДЕ 
НА ПОЛОЖАЈУ. 

1. Један батаљон са вишс аутоматскнх оруђа упутите да заузме по-
ложај око Ковачевца. Тамо трсба ла се ставн на р а с п о л о ж е Н А - II прол. 
брнгадн. Он ће ту остатн до ноћн 4/5 т.м. када треба ла вам га упути 
II пролетерска. 

2. Са вашим снагама осматрајте правац Подрашннца-Штрбн-
не-Млннншта, с тнм да напријед булу само маљи изаиђачкн днјелови. 
Главннну ваших снага размјестнте на нрсдјелу Мелна-Пецка, с тнм да 
од чстннка очнспгге еело Врбљани. Према томе, бол>е је да од самог 
ночетка уиутите јелан батаљон у Врбљане. 

3. Ваша офомна комора нека сс смјести у Бјеловинн. 
4. Штаб брнгале са јслним батаљоном нека се смјестн у селу Ца-

ревац. Напомин>емо да на опој положај нећете дуго остатн (2-3 дана) 
према томе се управл.ајте. 

5. Извијестите нас нр>еко Млнпншта о вашем раснорелу. 
6. Хаубице размјестите у близини штаба бригадс и добро их за-

маскнрајте. 
7. Пут темсљито поруошггс. 

С.Ф. - С.Н. 
Команлант 

Костао 

Опсративнн Штаб за Босанску Крајш^у јс Првој крајншкој бригадн 
•шрелио: »Са вашом брнгадом олмаршнрајте праацем: Медна-Г. Рибник 
(ДаннловкКи) где се повежнте. . . Праваи Подрашннца-Штрбпна ос-мат-
раћс III саниачка бригала. Маршуту Ви олабсрите, али ми мислнмо да 
за I дан можете стнћн у Рнбник. Логорујтс.. . 

Командант Коста 
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Док су комесар н заменнк команданта Треће проле-
терске (санцачке) бригаде нзучавалн нарећења за поседа-
ње нових положаја и чекали да се врате командант и за-
меник комесара, почела је борба на врху Лнсине и на по-
ложајнма Прве крајишке и код Златараца. Прва крајнш-
ка је са неким јединицама, због тога, почела да одступа 
и у повлачењу пролази кроз Шибове поред Штаба Треће 
пролетерске и њеног 4. батаљона. Зато комесар и заме-
ннк команданта, односно Ш габа бригаде издаје нарећење 
4. батаљону. а вероватно и 1. чети 5. батаљона, као и нри-
штапским јединицама, да одмах отпочну марш на нову 
просторнју. Ннко се није сетио ла упути неку мању једи-
ницу из 4. или 5. батаљона и потражи команданта Воло-
ћу илн да му бар оставе везу у Шибовима. Напомињем 
да Волоћа и Тршо нису знали за нарећење Оперативног 
Штаба и да су вероватно рачунали да би о таквом наре-
ћењу били обавештени од свога штаба. Они, као што се 
нз писма Лзубу и Штабу свог 2. батаљона, рачунају да ко-
наче V Шнбовима н зато не журе натраг. Према томе, јас-
но је да се ни јединице нису »одвојнле« од тројице хероја 
а ни они од јединица. 

До сада се није знало по коме су Волоћа и Тршо по-
слали писмо Л>убу и штабу 2 батаљона. У разговору са 
Л>убом Јушковићем сам установно да су он и Вуко 
Лашић го иисмо однели лок је воћа патроле Драго Лу-
чић остао са тројнцо.м хероја и Фнлотијем Кљајићем, 
којн су нзвнћали и осматрали непријагеља све док није 
почела жестока борба код Прве крајншке, Златараца и 
на врху Лисине. Тада су се упутили ка Шнбовима да што 
пре доћу у Штаб бригаде и 4. батаљон. У Шибовима не 
само да нису нашли 4. батаљон и Штаб бригале, већ ннје 
бнло ни једног становннка, јер су се због блиске борбе 
негде склоннли. Један старац им је рекао да је војска 
отишла за Штрбине, те су се и они тамо упутили. 

Кад су се испели на брдо Главица, к. 1158, осматрали 
су неко вре.ме борбу и одсгупан>е наших јединнца, те су 
после лискусије о новонасталој ситуацији одлучили да 
обавесте начелника Врховног Штаба. Волоћа и Тршо су 
напнсали извештај на том брду и пропланку и нарелили 
Кљајућу и Лучићу ла поћу за Јајце и однеси извештај. Је-
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лан од НјИ\ јс предложно да писмо носи један курир, а 
други да остане са њнма, али су оии то категоричкн од-
били говорећи ла се писмо мора носити преко опасног 
терена на коме има четника и зеленог кадра, те да се за 
њнх тројицу не брину јер ће они брзо стићи јединице. 
Ето тако су остали сами. Они су лнчну безбслност зане-
марили да би по два курира послали извештај Врховпом 
штабу. Напомнњем ла Штаб Друге пролетерске ннје сут-
радан пустио да се курири Лучнћ и Кл>ајић враћају сами, 
већ им је лао цео вод за пратњу до штаба Треће проле-
терске (саиц.) брнгаде. 

Када се тројнца хероја нису појавнли увече и ујутро 
ни у једној јединици бригале, организовано је трагање за 
њима по оста\им јединицама и селима, али резултата 
није било. Осам дана после, тј. 10. 10. 42, политкомесар 
Чегврте иролетерске црногорске бригаде пише лругу 
Марку: »Сазнали смо данас по другн пут од Друге нро-
летерске бригаде да су лруг Волоћа, командант III брн-
гаде, и друг ТриЈо, замјеннк по.иггичког комесара те бри-
гаде, негл.је загубљени и да о њиховом мишл>ењу постоји 
сигурна вјероватноћа да су убијени од стране четника. 
Друга бригада води истрагу ра.\н проналажова ових дру-
гова«. Пет даиа касније, тј. 15. 10. 1942. године у нзвеш-
тају Врховно.м штабу је писало: »О Трши и Волоћи још 
нијесмо ништа утврдили. Пеко н Јакић«. 

Први званнчни нзвештај о сигурној погибнјн тројице 
хероја послао је ЦК КПЈ Вел>ко Ражнатовић, члан Ок-
ружног комитета КПЈ за Мркоњић-Кл>уч. У њему је на-
писао: »0бњ\азећн терен Мркоњићког среза добно сам 
нодатке од XV (пуно име и презиме изоставио аутор), 
сел>ака из Пецке, о смрти и убнству друтова Трша, Во-
лоће н Томаша Жижића из III санџачке бригале. По 
овим подацима, ови другови су похватани у кући 
Пере-Перуша Јаковљевнћа званог Тодуше. Одатле су нх 
овај Пера са његова два сина и 12 четннка одвели у село 
Бараће нол Грујића-јаму и поубијалн их и бацнлн у јаму. 
Ове податке овом XV дала је његова свастика која је до-
лазила у додир са породицом овог Јаковл>евпћа. Дана 27. 
12. 1942. године«. 

Сутрадан је и Оиератнвни сектор Мркоњић - Јајце у 
свом извештају обавестио да су сазна\и ко је убно дру-
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гове 1!з Санџачке бригале н да су бачени у јаму, а њихове 
убице се слободно креНу и носе њихове пиштоље и са-
тове. 

ВеН с.мо рекли да су фебруара 1943. године ухваћеии 
свн учеснпнп у убиству сем Косића, Ждрње и Остоје и 
Уроша Јаковлзевића. Косић и Ждрн>а су погииули као 
четници током 1944. годнне, а Остоја н Урош су заробље-
ни као четннци одметницн 1945/6. године. 

Упорно сам трагао да проиаћем било какав документ 
о еаслушању Остоје и Уроша, или било кога ко их је са-
слушавао или о резултати.ма пстраге нешто знао. Прона-
шао сам ратног шефа Озне за мркоњићки крај којн је 
бно организатор хватања и лично саслушавао ухваћене 
четнике Уроша и Остоју Јаковљевића. У вео.ма дугом 
разговору објаснио ми је многе детаље н отклонио сваку 
сумњу о начину и околности.ма под којима су хероји за-
робљени. 

Наи.ме, тројица хероја су после растанка са курнрима 
пожурили да што пре стигну у јединице. Тражили су То-
машев батаљон. Како је иоћ бнла мрачна, а врховн брла 
у магли, они су залутали и чигава лва сата изгубили док 
нису случајно наишлн на кућу Пере Јаковљевића. Пера 
је са женом Јелом био у кући, а нзгледа снновн Остоја, 
Урош и Влада, активни четници, спавали еу на стаји. Хе-
роји су тражили водича. Пера их је »одушевљено« прн-
мио и рекао да има 7 сннова, али су сви на свадби у селу, 
сем једног. којп је кол стоке. Замолио их је ла ућу у кућу 
да сачекају док снаха не позове синове да их одведу куда 
желе. Понудио им је вечеру н навалио да ућу у кућу, јер 
он као домаћин и партизан не може дозволити да чекају 
испред куће. Рекао им је да се не плаше, јер четника ннг-
де у близини нема. Тако су ушли у кућу, а Пера је по-
слао снаху да позове чегнике и без пуцања ухвате три 
команданта - партизана који су залуталн и траже води-
ча. Јела је ирострла неке поњаве н навалила да прилегну 
и да се одморе. Херојн су то одбили. Поседали су око 
софре и мезетили сир н ракију којом их је обилато ио-
нудио домаћин. 

Снаха је одмах обавестила Уроша и пренела поруку 
старог Пера да одмах покупе групу четника, заробе пар-
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тизане и баце у јаму. Чим је о томе обавешгеи четнички 
командир из Трнова Мнлан Косић, узео је са свадбе и де-
журства 18 четника и поделио их по групама. Перине си-
нове и Милетића и Пеића је одредио као шесторку која 
ће у улози сниова ућн да разговарају док ие лобију сиг-
нал за напад. Њихов је задатак био да спрече трн хероја 
да употребе пиштолЈе или бомбс и ла им нзнесу пушке 
које се ионако у тесном огњишту и гужви ие бн могле 
употребнти. Три четника су се са пушко.митраљезом 
увукли кроз прозор у суседну просторнју и чекалн снг-
нал за напад, а 4-5 четника, који су имали браде, са Ко-
сићем на челу били су испред врата. На оба прилаза ка 
кући Косић је поставно по 2 четннка ралн обезбећења. 
У ствари, имеиа која је Влада навео у својој нзјави су 
нмена шесторке која је ушла код хероја, изузев Косића. 
У тескобној просторји четници су заузелн места на тро-
ношцима измећу хероја, а неки су стајали. Тршо им је по-
чео говорити о цил>евима НОБ, нздајн четннка и усташа, 
потреби јединства да би нстерали окупатора п створнли 
нову власт. У једном тренутку је Урош пошао да донесе 
сира и видн шта је са вечером и у пролазу им изнио при-
слоњене пушке. То је био сигнал за напал. 

Одјелно.м се на вратнма појавио Косић са уиерено.м 
пушко.м и повнкао: »Прелајте се, сви смо ми четницн«. Из 
собе се појавио Остоја са пушкомитраљезом и дрекнуо: 
»Предајтс се, све ћу вас нзрешетаги«. Тршо се машио за 
пиштољ, али га је један четник та.мо снажно ударно гвоз-
лени.м боксеро.м да је са поломљеннм зубима и онесвеш-
ћеп пао на земљу. Четннк је скочио на њега и приире-
мљеним конопцем му чврсто свезао руке н ноге на лећа. 
Истог тренутка на Волоћу су скочила три четника, а Вла-
де Јаковљевић на лећа. Волоћа јс успио ла са Влало.м 
удари у кацу, пребије му руку и баци пода се Милетића. 
Тада је стари Пера из све снаге ударио Волоћу секнром 
у лећа. То су искористили четници н задали му неколико 
удараца, те успели да га вежу. Док су лва четника лржа-
ла н рвала се са Томашем спречавајућп га да употреби 
пиштољ, на огњшпте јс са бајонетом на пушци улетео 
Урош. Он је бајонет поднео под грло Томашу и наредио 
му да се преда. Томаш је обема рукама зграбно за бајо-
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нет н успно ла га скине са иушке. Замахнуо је да удари 
четннка који му је био на леђима, али је погодио у кацу. 
Тог тренутка га по лесној руци снажно улара секиром 
Пера и ло.ми му руку. Тако је савладан и Томаш. Четни-
ци су нх нзгурали пред кућу н наредили да пођу. Три хе-
роја су одбнли нарећење четнпка и почели да кличу Пар-
тнји, Тнту, Стал>1гау. Чегншш су нх немнлосрдно тукли и 
завезалн руке и жицом. Онла су се сетили да само пре-
варом могу покренути хероје. Рекли су им да их воде у 
четничку команду и да ће их понудити партиааиима у за-
мену за заробљене четнике. Тако су дошли до Грујнћа-
јаме. Рекли су нм тада да не иду четничкој команди, већ 
да ће их ту заклати и бацити у јаму. Онет су хероји кли-
цали Партнји н Титу и ударалн ногама по четницима. То-
маш и Волоћа су били везани један за другога, а Тршо 
посебно, радн лакшег кретања. Због отпора и рали осве-
те Волоћи су сломили десну руку, а То.машу леву руку и 
обе ноге. Прво су улавили једног по једног, затим скину-
ли голе, везали руке жицом, заклали и бацнлн у јаму. 
Дакле, нема говора о спавању н хватању на сиавању, 
каже шеф Озне нз ратног пернода. 

После дугог трагања, добпо сам његову забелешку, 
из које сам снимио део текста који гласи: »дошла код 
четнпка и испрнчала им шта је старн рекао. Косић је 
узео 18 четника и дошао до куће Јаковл>евнћа. Влада је 
ушао први и друговн су сједели око огњишта чекајући 
водича затнм је ушао Урош и Милетић Чедо н почели 
разговор«. 

Ратни шеф Озне ме је овластно да објави.м његово 
н.ме и презиме, али је то из олрећених разлога п у дого-
вору са друговима из Мркоњнћа и секције бораца Треће 
пролетерске (саниачке) брнгаде ннсам учинио, да га ра-
дознали, иовинарн и осталп заинтересовани ие би узне-
миравали. 

Ратнн шеф Озне ми је испричао да је Миле Перуни-
чић и њега тада задуженог за организацију обавештајне 
службе (Озне још није бнла формнрана) лично позвао 
друг Тито на Млиништа да бн му рефернсали шта се до-
годило са Волоћом и Тршом. Тито је захтсвао пуно ан-
гажовање да би се установила њнхова судбпна. Поред 
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тога је наредио да се ол Немаца затражи њихоиа замена 
за пемачке офицнре. 

Шеф Озне је узео груиу пролетера који су се маски-
ралп као четници и дошди ноћу у Трново код старога 
Ждрње у кога се највнше сумњало и веровало да је ор-
ганнзатор убиства. Веома вешто, глумећи четнике неког 
Вјештице из другог краја, сазнали су детал>е о погибији. 
Тито је наредно да се акција извеле тако да свн учесницн 
буду одједном похватапи уз највећу тајност. Зато се дуго 
чекало на извоћен>е акције. Наравно, касније се иутем 
партијских веза и војне обавештајне службе сазнало мес-
то убиства, учесници у убиству, али на жалост не и све 
околности под којима су хероји заробл>енн, јер се иасело 
на четничку лаж да су ухваћени и повезани на спавању. 

Морам на крају ла нагласим да сам заједно са Дра-
гом Лучићем доживио низ узбућења приликом сусрета 
са л>удима и борцима евоцнрајућн успомене п борбе у 
Томашевом батаљону и Трећој пролетерској (саниачкој) 
бригалп. Изузетно нас је днрнула пажња п пијетет који 
према тројици хероја гаје СУБНОР, СКЈ, ССО, пионнри и 
народ мркоњићког краја. Суседно село Бараћи подижу 
дом културе којем су дали нме тројице хероја. Народ н 
борци мркоњићког краја су на Грујића-јами подшли спо-
меник у облику прстена којим је ограћеиа јама која се на-
лази усред планинске ливаде мећу лескама. На спомен-
плочи пише да су хероји Волоћа, Тршо н Томаш па том 
месту ноћу 2. октобра 1942. године зверски убијени од 
четника. Ту пионири Хфкоњићког краја најчешће добнја-
ју црвене мараме, а омладинци црвене иартијске књижи-
це. Сваког 2. октобра борци и о.млалнна полажу букете 
цвећа и одају пошту херојима Волоћи, Тршу и Томашу 
напајајући се њихови.м идејама и борбо.м н њиховом хе-
ројском смрћу. 

Ш.1о МИЛИКИН Мидо 
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II ЛЕО 

V БОРБАМА НА 
НЕРЕТВИ И СУТЈЕСЦИ 



ПОСТАЛИ СМО БОРЦИ 3. ПРОЛЕТЕРСКЕ 
САНЏАЧКЕ БРИГАДЕ 

Упрњаворски срез је дошла 3. пролетерска брига-
да. Више мојих вршњака и ја договорнсмо се да 

ступимо у ову прослављену једииицу и да се поштено бо-
римо против непријатеља наше земље. Додијачо нам је 
гледајући усташка и четничка злодјела и очекивање да 
нас нско закол>е или убије. Највише нас је било нзмећу 
16 и 19 година и нијесмо служили војску. Меие и још 
неке млаће су свн одвраћалн да не идемо у пролетере, 
јер се они боре шнром Југославије, већ ако смо одлучнлн 
да ступимо у партизане, онда треба да останемо у терен-
ским јединнцама. Ми смо отишли у бригаду. 

Кад смо дошли у бригаду, распорећени смо у ба-
таљоие и чете. Ја, Славко Прогоннћ, Теодор Пнљагнћ, 
Васо Станнвук и Симеун Сувајац распорећени смо у 2. 
чету. Са нама је водио разговор Живко Жнжић, а обуча-
вао нас у десетинн Драгољуб Обрадовић. Спмеун Сувајац 
је једини од нас служио југословенску војску, па нам је 
послије обуке причао како је она тада изгледала. Он је 
касније дезертирао и погннуо. 

Стари борци, саниачки пролегери, помагали су нам 
да што боље упознамо наоружање и руковање њнме, 
нишањење, заузимање заклона, пребацпвање и пузање, 
приближавање букера и убацивање бомбе у њега, изви-
ћање итд. На крају обуке смо извршили гаћање грудне 
мете на даљинн од 100 метара. Ову обуку са на.ма у 2. 
чети је планирао и контролнсао водник Василије Ласица. 
Он нам је објашплвао да се пушка може подмазати и са 
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сржи из костију ако нема праве масти, како треба чувати 
затварач од замрзаваља итд. Пролетери се нијесу на нас 
љутнлн ако бисмо ириликом обуке показали неку несп-
ретност или учннили неку грешку. Н>ихову ллбав п лру-
гарство смо осјећа\и из сваког геста и ријечи. 

Политичку наставу је са нама изводно комесар чете 
Буро Букић и замјеннк комесара чете Нико Вујисић. По-
литичка обука је пзвоћена са свим новим борцима нз ба-
таљона. Колнко се сјећам, теме су биле специјално за нас 
одабране. Оне су гласиле: »»КПЈ и њена улога у НОБ«. Ко 
су наши савезници и њнхова улога«, »Лице ломаћих из-
дајннка«, »Какав треба да буде борац НОВЈ«, »Какав тре-
ба да буде скојевац«, »Олнос према народу н његовој 
имовинн«, »Однос према другу у борби« итд. Посебио 
нам је скренута пажња да се нарећења морају стриктно 
нзвршавати и са непријатељем при заробљавању и спро-
воћењу до штаба обазриво и војннчки поступати. 

V току борби би се увијек уз нас младе нашао неки 
старији иролетер, који нас је подучавао практично како 
се заузима заклон, како се одрећује одстојање и подеша-
ва нишан, како се маскира заклон игд. У патроле и стра-
же смо увијек одрећивали једног младог и јелног старог 
борца. Тако смо уз старије другове и њихову свестрану 
помоћ учили занат партизанског ратоиаи.а. 

У марту 1943. већи број нових бораца је примљен у 
СКОЈ, јер су у дотадашњим борбама, својом храброшћу, 
залагам.ем и интензивним учењем то заслужили. Ни један 
омладннац није ии једном поклекнуо ни у најтежим ок-
ршајима и огромним напорима током IV непријатељске 
офанзиве. Касније, на Сутјесци, ни један се омладинац 
није предао, већ јуначки борно или погинуо. На Сутјесци 
су погинули Теолор Пи.\>агић, Славка Прогоњић и Васо 
Станивук. По храбрости се мећу нама нстицао Васо Ста-
нивук, који је постао пушкомнтрал>езац. 

Када смо прошли поред Коњнца и почели да се пе-
н>емо уз врлетн Прења, мој вод је одрећеи за мртву стра-
жу према Коњицу. Мн смо ноћу посиједали положај и 
ноћу на.м је долазнла смјена. Задатак је био да останемо 
нрикривенн преко дана и дејствујемо само ако неприја-
тел> доће на 50 метара до нас у намјери да угрози стазу 
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којом су се рањемици пребацивали преко Преља. Вод је 
био у једној ували, а на положај је био Стаиивук н његов 
помоћник. 

Станивук и помоћиик су се договориди да један спа-
ва, а други да осматра. Када је дошао ред на помоћннка 
да осматра, он се одмакао од грма и ту заспао. V мећув-
ремену су усташе дошле до Станивука, узеле му пушко-
митраљез, скнпуле са њега шаторско крнло н, будећи га, 
наредиле да се преда. Станивук је скочио н зграбио цнјев 
пушкомнтраљеза који му је усташа уиерио у грудн, ио-
гом ударно оног другог и истргао усташп пушкомнт-
раљез нз руке. Распалио је трећег усташу пушкомитраље-
зом по фудима. Усташе су, видјевши да је Сташшук 
створио простор и да може пуцати из пушкомитраљеза, 
окреиуле лећа и почеле безглаво бјежатп. То је Васо ис-
користио и рафалом убио једног усташу, а лругог ранио. 
Тада му је притрчао и помоћннк који је спавао. Тако је 
Станивук замијенио пушкомитрал>ез са усташама, остао 
без једног рукава, а добпо неколико масница и чворуга. 
Помоћннк је оштро крнтикован и ла није био млад борац 
вјероватио би био оштро кажњен. Овако се све завршило 
на критици пред цијело.м чето.м. Станивук је критикован 
што је заспао на мртвој стражи, а похваљен што се није 
предао ни пред упереним цијевима и пријетњама усташа. 
Пред стројем батаљона Станивук је ипак похваљен, уз по-
уку да никада не смије од нарећења одступити и бити не-
булаи. Сви смо напрегнуто слушали те ријечи командан-
та батаљона Милована Пековнћа, на чијем се лицу внд-
јела радост због Стапивуковог подвига. 

Счио В УКАШИНОВИ ћ 
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СУСРЕТ СА ВЕЛИМИРОМ ЈАКИНЕМ 

Када сам са оса.м другова кренуо нз Прњавора за 
Дуброву у партнзане, где је требадо да се јавнмо 

у штаб, тада нисам знао која је брнгада, ни како се зове. 
То је бно јануар 1943. године, а штаб смо тек пронашлн 
у Котор-Варош. Примио нас је ко.мандант бригаде Јакић. 
Та ми је личност толико прирасла за срце својим речима 
и благим осмехом. Прве његове речи су биле: »Да ли сте 
гладни и уморни«? Тек сутрадан нас је нозвао и распоре-
дио по батаљонима, а мене остави са куририма: »И ти 
ћеш, Босаиац, једног дана бити добар курир«. 

Са том дивном личности, у непосредној његовој бли-
зини, остао сам до Гламоча, када су наишли наши ба-
тал»они. Тада угледах своје другове и замолпх командан-
та ла идем и ја са њнма »Добро, иди«, рече. Био је то 2. 
батаљон наше бригаде. Послс сам често сусретао свога н 
нашег команданта. Увск ми сс јавпо и пнтао: »Како си, 
Босанац, можс лн се«? Тешно ме да ће доћи дан када ће 
нам бити лакше. Те његове речи мени су биле подстицај 
и храбрнлс су ме. Једном је наишао на коњу и у колони 
ме препознао. Носио сам »брно«. Пнтао ме је: »Босно, је 
ли тешко«. Иако са.м падао од умора, рекао сам: »Ннје, 
друже команданте«. 

Једно.м је издавао задатке јединицама. Мој 2. ба-
таљон добио је задатак да брани прилазе (нападао се Ко-
њиц) Коњицу, да иоћу доће на Црвене Стијене п ту не 
дозволн продор четника, који су кренули у помоћ блокн-
раном Коњицу. Остао је дуго на месту и тужним очима 
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гледао 2. батаљон који је кретао у неизвесност. Видео 
сам тај дивнн лнк и на Неретви и на Сутјесци. Увек је 
зрачно надом и вером у оно што чинимо. 

Сазиао сам за његову опаку болест још у току рата 
и то да није хтео оставитн своје ратнике до слободе. А 
онда у слободн из штампе сам сазнао да је тај велнки чо-
век Титове револуције умро, у својој 32. годинн живота, 
као пуковник наше армије. Било ми је јако тешко. Зар 
баш ни мало не узе слободе ти, јуначе н хероју Титове 
армнје. 

Тај лан сам луго размишљао. Таквн се л>уди стварају 
у огњу револуције и под руком великог вође Тига, ума 
револуције. И зато ће се увек у мислнма враћати том ми-
лом и драгом човеку и команданту, хероју, пуковннку, 
инжињеру н комунисти - Велнмиру Јакнћу. 

Славко КОРОСТИЉ 
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СЈЕБАЊА 

Враћали смо се из Босне у Санџак. Сви смо били 
веома радосни и осјећали неки понос у себи. Чес-

то смо помишљали да бн било жалосно ла неко пошне 
прије доласка кући и још једног ноздрава са породицом 
и народом свог краја. Почели смо да се боље чувамо, али 
нијесмо избјегавали борбу и залатке. Кад смо дошли до 
Неретве, хитно нас вратише за Горњи Вакуф да ударнмо 
на Нијемце и усташе. Удаљавање од Санџака нас је лец-
нуло, али ми смо пролетери и такве мисли одгонимо као 
нешто што нам је туће и од чега се пред собом стиднмо. 
Морамо се борити та.мо глје је најпотребније, али било би 
дивно доћи у наш Санџак, растјератн четнпчку жгаднју 
и показати им како су и њихови господари Талијани ма-
чији кашаљ за нас пролетере. Било би дивно... 

Након неколнко окршаја са Нијемцима, повукли смо 
се у један шљнвик и вечерали. Послије вечере н олмора, 
команлант ностроји батаљон. Објаснно је да на главицн 
испред Вакуфа постоји ненријатељски бункер у коме се 
Није.мци са митраљезима, одакле стално можемо очекн-
вати њихов напад. Тај бункер је обезбјећивао кретање пу-
тем и бно на правцу нашег сјутрашњег напреловања. Све 
је то утицало да командант затражн добровољце који ће 
се по ноћи прнвући и уннштити његову иосаду. Коман-
дант је нагласио да је прилаз неподесан и опасан и да се 
не с.мнје учинити ннкаква грешка. »Добровољцн, јавите 
се, па ћемо вам дати неколнко бомбн да ликвидирате 
фашисте«, рече команлант. Настао је тајац. Увијек је до-
бровољаца било на претек, а сада сви ћуте. Јави се ко-
месар са питање.м: »Где су комунисти и скојевци«? Опет 
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тајац и тихи шаиат и логовор. Командант по трећи пут 
рече: »Бомбашн, јавите се!« V том моменту непрнјатну 
гишину пресјече познати бункераш н јунак Вујица Мили-
кић: »Ево, ја, команланте, и нека изаће Л>убисав Јушко-
вић, нал два само!« 

Нијесам се наљугио иа Вујнцу што ме је прозвао, јер 
смо често убацивали бомбе V б\тчкере. Бно нам је до-
вол,ан поглед очима или најмањи знак па да један другог 
одлнчно разумијемо. Вујица је бно неустрашив. Ннкада 
није страховао од пушке. Другарчина којн ме никада не 
би оставио рањеног или иобјегао без мене. Добили смо 
шест »крагујевки«. Јавшпе се некн пушкомитраљесци да 
нас штите. Вујица то одби. Рече да нам они ноћас нису 
потребни. Могли би да нас открију. Увежбасмо знаке и 
поћосмо V мрак. Кад смо дошли близу пута, прешли смо 
V пузање једаи уз другог. Пузали с.мо н пажљнво осмат-
рали пушкарнице. Вујица ми шапну да немају стражара 
нли се он добро маскирао. Допузали с.мо на три метра од 
бункера н осматрали бункер и околину. То траје дуто, 
али никога не примјећујемо ии на бункеру ни око њега. 
Унутра гори слабо свјетло и чује се разговор. Вујица ме 
стегну за руку и ми поћосмо сваки на свој отвор од бун-
кера н убацисмо бомбе у бункер. Вујица викну: »Још по 
једну!« Ми их хитро убацнсмо унутра. Разлегоше се сгра-
ховнте експлозије и угаси се оно свијетло. Чују се јауци 
и кркљање, али нико не нокуша да изаће на врата до ко-
јих смо одмах дотрчали са пушкама на готовс. 

Тек тала у нашем правцу са лаљине од око педесетак 
метара опали једна машинка и једна иушка. Припуцасмо 
и ми у том правцу. Из позаднне шарап испали високо из-
над нас два рафала са свјетлећим мецнма. »Брншимо ода-
вде« - рече Вујица и ухвати ме за руку. Погрчасмо пре.ма 
батаљону држећи се за руке. Имали смо среће јер смо 
прошлн поред засједе или стражара који нас нијесу прн-
\шјети.\и. Побјегоше они за Вакуф, а иа нас пуцају у трку 
чнм меци лете високо. »Ми смо бункер среднли, па нека 
раде шта хоће« - рекох вукући Вујицу ла престане са тр-
чањем. Иако нам то ннје први бункер који смо нас дво-
јица нападали, осјећамо изузетну радост и понос. 

Љубисав ЈУШКОВИћ Љубо 
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НА ЦРВЕНИМ СТИЈЕНАМА 

Било је то у оиим мразовитим фебруарскнм даннма 
1943. годиие када је наша Народноослободилачка 

војска преживл.авала можда најтеже часове, стиснута 
клештима сурове четврте непријател>ске офанзиве. Јер, 
баш у то време, дивизије и бригаде НОВ и ПОЈ, са Вр-
ховннм штабо.м и другом Титом на челу, водиле су жес-
току борбу за прелазак преко реке Неретве и спасавање 
рањених и болесних другова и другарица, којнх је било 
не мали број. Али, ето и у таквим изузетно тешким да-
ни.ма и моментима, наши борни знали су за шалу и смех, 
за њихово лековнто дејство, па се нису устручавали да се 
понекад нашале и на сопствени рачун. 

Могло је бити иешто више од 9 сати изјутра 23. феб-
руара, када су делови колоне 2. батал>она 3. пролетерске 
(санџачке) бригаде избили на Козјак, голо и снегом по-
кривено брдо, које се налази, можда, на средини измсђу 
варошнце Брадине и Коњица. Истог часа, над колоиом 
су се појавила 2 непријател>ска авнона (ловца) и једна 
»Рода« а одмах затим група од 9 авиона, међу којима је 
било 6 јуришних бомбарлера, »штука«. 

Почело је страховито бомбарловање свих положаја 
кањоном од Брадине до Коњица и дал>е, што је наш ба-
тал>он за дуже вре.мена прикова.\о уз падину брда. Стра-
ховита тутњава бо.мби, уз језиво јако завијање »штука«, 
одјекивало је кањоном и долином Неретве, јер су непри-
јатељски авиони нстовремено напалали и бомбардовачи 
сва села од Брадине до Коњица и лал>е све са лесне стра-
не реке Неретве. 
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Шнрока н прљава .чавеса дима дизала се од попаље-
ннх н норушених села и разних другнх објеката, обави-
јајућн у тами читаву околину. Од паклене ломљавине и 
греска бомби, од којнх су неке биле теже н од 100 ки-
лограма, чннило се ла брда руше и зе.мл>а \тиба н да ће 
се клисуре и кањонн поклопити над нама. Ову несносну 
буку и треску допуњавала је и непрекидна канонада ар-
тиљерије, као и других оружја, која је тукла са свих стра-
на. То је, заиста, био гтрави пакао. 

Тај страшии призор трајао је скоро до у саму ноћ, не 
дајућн нам, да прелахне.мо. Авпони су се непрекидно сме-
њивали и ретко је пар минута могло проћи а да на ваз-
душном простору изнад нас није било бар по два до три 
разна авиона. Жртава је било свакако много, нарочито у 
селима, која су била незаштнћена и изненађена овим пи-
ратским нападом. Немци и усгаше нису бирали никаква 
средства н употребили су сва расположива орућа и живу 
силу да бн се пробили од Брадине до Коњица у коме је 
њихов гарнизон углавном био одсечен и опкол>ен од на-
ших бригада. 

Тај ужасни н страховнти дан се завршио и ноћ је за-
текла бата,\>ои на нстом положају притиснут несношлш-
вом хладноћом. Нешто око 20 часова изненалила нас је 
појава нашнх кувара који су нам поделили по врло мало 
кувана кукуруза. То је мало ублажило глад, јер је про-
шло скоро 24 часа да нисмо ништа јели. Промрзли, већ 
на пола укочени, били смо им захвални што су и под так-
внм условнма иастојалн да нас окрепе и поврате снагу 
нашим нсцрпл>еним телима. Дрхтали смо од хлалноће н 
једва састављали зубе ла би смо сажвакали пола жива и 
хлална зрна кукуруза. У тој непрозирној ноћи п некој 
муклој тишини, коју је реметило само шкргутање зуба и 
по који мучни уздах, чу се и глас неког борца: »Страхо-
витог ли и ужасног данаЈ Мислим, па се питам, шта ће 
ово дал>е битн и шта лн је са нашнм 1. батал>оном? Првн 
је био испрел нас ниско у кањону поред пута н речице 
који пролазе од Бралине за Коњиц«. »Шта ти нмаш да 
мислиш н питаш! Чукај тај кукуруз и ћути, има ко да 
води бригу о нама и о то.ме шта ће све бити. Друг Тито 
мисли за све иас« - добацн му жустро некн борац из 
прикрајка. 
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Кроз цвокотање зуба разлеже се смех и борци, окре-
пл>еии овом скромном »вечером« и пригодном шалом, 
мало се тргоше и развеселише. V том часу стиже курир 
из Штаба бригаде са писмо.м и све се утиша у нестрплш-
вом очекнвању да се сазна садржнна поруке - заповестн. 
Помоћу шибица прочитасмо нарећење, које гласн: »Хи-
тан покрет багаљона преко кањона, мале реке, колског 
пута н железничке пруте, који се пружају од Брадине до 
Коњице. Правац и цил> Црвене стијене изнад села Под-
брћа, где греба напасти усташку колону, која је тамо 
стигла од Бралине у току дана«. 

Цил> је прилично удаљен а пут на једној и другој 
страни кањона страховито лош и напоран. Ноћ страшно 
хладна и прилично тамна, али нарећење се мора извр-
шити! 

- Ето, лруже, шта ће бити дал>е! - зачу се опет глас 
оног шаљивције - притегнн капш, ако га имаш и своје 
тра.\>е на ногама, треба се ноћас и сутра тући са бандо.м 
и ко нам скнне овако »лепе« опанке имаће заиста добар 
плен. Опет наста кратак смех мећу борци.ма. 

Команда за покрет прекиде смех, којим би пропраће-
на и ова шалшва упадица. Батал>он крену смрзнутим ка-
менитим козјим сгазама, кроз тамну ледену ноћ, у велику 
неизвесност, на извршење свог тешког задатка. Силазнмо 
низ стрме стазе кањона до првог села, које је бнло скоро 
у целини спаљено. Пожар се још није био стишао. Ста-
новннка скоро није било, само по која жена, тако рећи, 
избезумљено је гумарала кроз рушевнне и згаришта. Слу-
чајно смо срели јелног среловјечног човека који нам је 
послужио као волич док смо прелазили преко два брвна 
на речици, затим пут - цесту и железничку нругу и на-
ставили да се пењемо уз стрме стазе на лругој страни ка-
њона. Неиснавани, изнурени н промрзли, а уз то и глад-
ни, с обзиром на оскудну вечеру, борци су нпак улагали 
последњу снагу да одрже форсирани корак, јер се мора-
ло журитн. Такве језиве тешкоће и напоре могла је да из-
држи једнно НОВ - Тнтовн партнзани. Док је батаљон 
прелазно кањон, чула се повремена борба око Брадине, 
а нарочито око Коњнца. 
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Идући уз камените и стрме стазе, већ смо скоро 
били испод врха брда у мадом засеоку. У једној малој 
штали нашлп смо два старија сељака којн су нам рекли 
да је снноћ негде око 21 час мало ниже испод села про-
шла једна усташка колона, око 150 војника и часника 
(офииира) и огншла у правцу Коњица. Било нам је одмах 
јасно да је то усташка група (чета) која је прошлог дана 
у поподневним часовима продрла од Иваи-седла и ушла 
у село Подбрће испод Црвених стијена. Батал>он је углав-
ном и упућен ради те групе, да би јој заобилазним путем 
зашао иза лећа и нзвршно наиад. Замисао дејства н про-
цена ситауција је била скоро у потпуностн нереална, а 
ситуација скоро на цело.м сектору или бол>е речено на 
целом фронту врло тешка. 

Батал>он је изјутра 24. 2. 1943. године, тек што је по-
чео дан, избио на брдо, које је било покривено доста ве-
ликпм снегом, али је дан био врло леп, грејало је сунце. 
Уморни и знојави од нанорног пута сви с.мо дрхтали. 
Кретали смо у правцу платоа на Црвеним стијенама, где 
нам је било главно одреднште. О успостављању неких 
веза са нашим счага.ма у правцу Иван-седла и неки.м дру-
гим није бнло ни говора, јер су предвићени иравци нашег 
кретања били немогући због огромпог снега који је мес-
тимичио прелазио и преко два метра., а уз то цела та око-
лина је тих дана контролисана од кв.ислиншких снага: ус-
таша, ломобрана и четннка Драже Мпханловића и других. 
Што је било најтеже, наша веза са бригадом била је пре-
кинута и немогућа, јер немачки тенкови, дуга кола и ка-
мионп пролачили су колским путем од Брадине за Ко-
њиц. Наша се ситауција сваког сата погоршавала, а по-
готово када су се четници појавили на околним брлнма 
и косама са три стране. То је могло бити нешто око пола 
дана. Козја стаза са платоа низ стрмине Црвеннх стијена 
заиста је била језива. што смо и сами провјерили, а и 
неки чобанн који су били у неки.м појатама нелалеко од 
платоа на Црвеннм стијенама су нас уверавали да том 
стазом нико ннкада није прошао са коњем или говече-
том. То је стаза којом може ла проћу са мо пешак и коза. 
Ми се нисмо смели пре су.мрака крета.ги низ ту чудну 
стазу да се не би открили и на тај начин угрозили прелаз 
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чреко пута » кањона Брадина - Кон>иц. Ситуација је би-
вала свс тежа и нама је једино нрсостало да наставнмо 
борбу на платоу бар до заласка сунца. 

Снтуација је бивала све гежа па чак и крајње крнтнч-
на. Четнини су упорно нападали са трн стране и посте-
пено потискивали и сабијали нас на не баш великп про-
стор илатоа на самим врховнма Црвених стијена. Борба 
се водила преко три сата, и што се ближно крај дана, би-
вала је све жешћа и жсшћа. Сунце је већ залазило и ње-
гови последњи зраци нестајали су на нашем платоу. 
Штаб батал>она је бно донео одлуку и већ припремљену 
комору, санитет и лруго, као и главнину батаљона, упу-
тио низ стр.ме урвнне Црвсннх стијена. Као олступннцу, 
односно заштнтницу на још слободном, али и нрнлично 
суженом простору поставили с.мо и распоредили шест 
пушко.митрал>езаца са њиховим поноћницнма. Као заме-
ннк команданта батаљона остао сам и ја са том заштит-
нино.м. 

Настављена је жестока борба. Пао је и су.мрак, што 
нам јс прилично користило у крајњем повлачењу. Можда 
смо се могли неколико минута и раније повућн, алн су 
били у питању лва наша пушкомнтрал>есца на десно.м 
крилу, којима су четннцн пресекли одстуиницу н натера-
ли нх у неку долину, где су се заглавнли у снег. Ту су сва 
тројица храбро далн својс младе животе. То је био један 
од храбрих пушкомитрал>езаца Стево Деспот, са својим 
вредним и храбрим помоћницима Бошковиће.м и Круном, 
Дал.матинцем. 

На крају тог ужасног дана и борбе пошли смо и ми 
низ те проклете стрмине Црвених стијена, очајни и жа-
лосни због губитка своја три храбра друга, али шта се 
може - кад се ратује и води борба мора и да се гине. Мо-
рам на крају да напоменем да је тај 24. фебруар 1943. био 
најтежн и најкритичнијн дан за наш други батаљон у Бос-
ни и Босанској крајини од јуна 1942. годинс ло 24. феб-
руара 1943. Био је у таквој ситуацији да буде десеткован, 
па чак и цео жртвован али, ето, нека ратна срећа по-
мешана са познатом упорношћу, одважношћу и борбе-
ношћу партизана учиннла је да смо ипак у крајњој лини-
ји прошли са мањим бројем жртава (трн мртва н два ра-
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њена). О непријатељским - четннчким жртвама нис.мо 
ништа тачно зна.\и, али се примеНнвало у току борбе да 
су имали жртава. 

Ми као заштитнипа, пет пушкомитраљезаца са по-
моћшшима и другим око 20 другова сјурили смо се низ 
стрме урвнне Црвеннх стнјена ло села Подбрћа углавно-
ме срећно, са неки.м мањнм огреботинама и ударима, а 
затим смо опрезно наставили до близу колског пута где 
с.мо се склонили у мању увалу. Наша натрола нас је оба-
вестнла да путем нде један тенк и троје, четворо кола. 
Чим је прошла та колона, ми с.мо, тако рећи трчећим ко-
раком, претрчали колскн пут. Ноћ је била лепа, са рет-
ким звездама на небу. Са батаљоном нсмамо никакве 
везе. Тек када смо се попелн, нанлазнмо на везу батаљо-
на. Направили смо краћи предах, а затнм настављамо за 
батаљоном. Другови из везе нам рекоше ла су и они уг-
лавном добро прошли, само се коњ сашггета отиснуо низ 
урвину. Рано ујутро, 25. 2. 1943. годнне, стигли смо ба-
таљон. 

Михајла В. ЖУГИћ 
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ЗАУСТАВИЛИ СМО НИЈЕМЦЕ 

У1У непријатељској офанзиви, наш 1. батаљон је 
водио неколико дана жестоке борбе са Нијемци-

ма и усташама у горњем току Неретве. Док су Коњиц на-
палале IV пролетерска црногорска брнгада и друге једи-
ннце, наш батал>он је требало да спријечн продор Није-
маца преко Иван-седла и Брадине пре.ма опкољеном гар-
низону у Коњицу. 

Било је веома хлално, а ватра се није смјела ложити, 
јер би одмах по њој дејствовала не само непријатељска 
авијација већ и снажна артнљерија. Већ је пао мрак кад 
смо дошли у село, па с.мо се понадали да нас неће тућн 
авијација или артиљерија и ла ћемо бар ову ноћ мало од-
снавати. Био са.м уморан и осјећао ун\трашње треперање 
које претходи некој болести. Смјестио сам се близу пећн. 
Само што сам прилегао позваше ме у штаб батаљона. 
Тамо сам добио задатак да са једним водом из 2. чете по-
ћем на брежуљак до саме цесте и рнјеке и упорном одб-
раном спријечимо пролазак Ннје.маца ка Коњицу. 

Дошли смо на цесту и са ње уочили брежуљак са 
кога се најбоље може дејствовати н спријечити пролазак 
цестом. Ту смо смјестили јелну лесетину. Друга лесетииа 
је запосјела положаје са доње сгране брежуљка, према 
Коњицу, како би лејствовала у случају нањчаска Нијема-
ца ол Коњица н Бралине, јер није било иск.\>учено да се 
онн појаве и са те стране. Иза нас, на погодном мјесту, 
било је распорећено митраљеско одјељење батаљона са 
неколико тешких митраљеза. Свн смо и.мали задатак да 
пустимо непријатеља на блиско растојање и изненала от-
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ворнмо што јачу ватру којом бисмо га уништили и натје-
ралн у бјскство. Договорено је ла нико прије мене не от-
вара ватру на непријатеља. 

Размишљао сам како да спријечимо иепријатељу про-
лаз кад он има тенкове и јаку моторизацију. Противтен-
ковског оружја нијесмо нмали, иа сам одлучио да се што 
дубл>е укопамо и тако створимо шансу да са што мање 
губитака ефикасно извршимо залатак. Наредио сам да 
неколико бораца донесу из села доста лопата и пијука. 
Навалили смо на смрзнуту земл>у и копали ровове. Убрзо 
смо нмали добре заклоне у земљи. Сељаци су нам дони-
јели сламе, па смо њом посули ископану земљу и ровове. 
На сламу смо иабацали снијега тако да смо билн добро 
маскираин. Било је око пола ноћи кад смо све завршнли 
н сјели на своја мјеста у рововима. Хладноћа је штипала 
ознојена тнјела и продирала до костију. Многи су цвоко-
талн и прибијали се јелан уз другог. Још једном сам по-
гладио свој пушкомитраљез, коме је припала част да 
првн ошине по непријатељу и тиме означи почетак деј-
ства наше групе. 

Око два сата по поноћи, иза брда, низ рнјеку, појави 
се велика свјетлост. Било јс јасно да то иду непријатељс-
кн тенковн и моторнзацнја. Ми заузесмо положај за от-
варање ватре. 

Кад Нијемци доћоше са тенковима до моста, заста-
доше да би осмотрили његово стање, да ли је миниран и 
да ли га неко бранн. То је била прилика да отворимо ват-
ру по њима. Притиснуо сам обарач и дугим рафалом оз-
начио почетак напала. Одмах се огласише и наши тешки 
митрал>ези и на Нијемце се сручи ураганска ватра. 

Није.мци су били ошамућени, али су се брзо прибра-
ли и отворнли снажну ватру по нашем положају. Свака 
стопа земл>е бнла је засута оловом. Почели су да се по-
влаче, јер су наши положаји били доминантни, а ватра 
прецизна и јака. Спасавају нас рововн од силне ватре ко-
јом непријатељ узвраћа. Нијемци не смију тенковима нре-
ко моста, а наша ватра је убитачна за све којн немају ок-
лопа. Наншавши на јаку ватру, којом смо их засули са 
одстојања 50 - 300 метара, не знајући да ли је мост 
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миниран или припремљен за рушење, Ннјемци су оллу-
чили ла се повуку. Мн смо нх спремни чекали ако се по-
врате. 

У освит зоре парелно сам да се положај напусти и 
да се вратимо у састав батаљона којн је добио нови за-
латак. Тек тала осјетих велнку изнемоглост и малакса-
лост. Друговима ладох пушкомитраљез и рекох нека они 
иду. Једва сам корачао. Само што сам прошао кроз село, 
у њега бануше Нијемци. Неко је извијесгио штаб ла сам 
ја заостао, а борци.ма наредно да иду. Олмах су послали 
једног борца са коњем да ме прихвати. Батал>он с.мо стнг-
ли тек предвече. Бно сам болестан. Једва сам се држао 
на коњу, а\н сам осјећао понос што сам храбро изврши-
ли поставл>ени задатак п онемогућили непријатеља да 
ноћу пролре према Коњицу и иападие наше другове с 
лећа. 

Миладим ШћЕПАНОВИћ 
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ВАТРЕНА БУКТИЊА НА ПАКЛЕНИ 

Након иреласка Неретве преко моста у Острошцу 
(14/15. марга 1943) и напорног марша преко бес-

пуНа планине Прењ, 3. брнгала је делом снага 16. марта 
сменила делове 3. днвизије п посела положаје ирема Ко-
њнцу и затворила правац ка рејону Внса и Идбара. Тиме 
је обезбеђена стаза од Идбаре преко Виса ка селу Бнјелој 
и дал>е у правцу села Борци, којом су се кретали ешело-
ни Централне болнице. Са 2. н 5. батаљоном, 18. марта 
смељени су делови I. иролетерске брнгале који су до 
тада држали положаје у рејону Паклена (тт. 907). У тој 
ситуацији то је бно најважиији иравац. 

Колоне рањеннка и болесника Централне болнице, 
чијн се број стално повеђавао и достнгао око 4.000, због 
н е п р е к и д н н х борби једишша Главне оперативне групе 
ВШ НОВ и ПОЈ, после преласка Неретве све до 23. марта, 
кренуле су стазама планине Прења правцем: Шрбииа -
Јаворник - Бунара - Бреза - Мемја ела - Божнћи - с. Ид-
бар - Внс - Сучешница и даље ка с. Г. Бијела. Испресе-
цано планинско земљиште, висок снежни покривач и по-
леднца озбиљно су отежавали кретање и здравима и мла-
лима, а ларочито рањешшима и болеснима. Пут је водио 
непосредно крај Коњице у коме су биле концентрисане 
јаке непријатељске снаге. На то.м путу рањеници н болес-
н»ши су умирали од залобнјених рана, болести, глади, ис-
црпљености и гинулн у свакодневним нападима неприја-
тељске артиљернје н лејства авијације. Са њима су умн-
ра>\и и љули који су их носили. Лекари, медицинско осо-
бље и руководство Централне болиице, днвизијских и 
брнгадних бодница чинили су натчовечанске напоре да 
им се олакшају патње. ЖртвујуНн се за спас рањеника и 
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РАЊЕНИЦИ - ОД НЕРЕТВЕ ДО ДРИНЕ 

Херојска и другарска борба за рањенике, хладних 
зимских дана 1943. године и IV непријатељској 

офанзнви заузима једно од најтежнх, а и иајславиијих 
места на страннцама историје НОР и наше револуције. 
Немам намеру да опширније описујем крваве н тешкс 
борбе које су се одитрале V тој заиста тешкој офанзнвн, 
већ само поједине тешке н трагичне моменте које смо ви-
дели н преживели, код поједпних група и колона рање-
ника и болесннка, а којих се са болом у души сећамо и 
дан-данас, после пуннх 38 година. 

После пиза даноноћних крвавих и жестоких борби, а 
које су скоро непрекндно трајале око месец и по дана на 
нодручју р. Неретве и Ра.ме, као н места: Јабланице, Ко-
њица, Браднне, Горњег Вакуфа и Прозора, наше херојске 
бригаде и дивизије, руковоћсне својим генијалним коман-
дантом друтом Титом, пробиле су непрнјатељски обруч, 
баш на Неретви, код места Острошца и прешле реку Не-
ретве, са преко 4000 рап>еннка н болесннка у времену из-
мећу 8. 14. марта. Аа, нрешле су, али борба није заврше-
на, она се наставила скоро са несмањеном жестнном, а 
посебно са огромним тешкоћа.ма за даљу евакуацију н 
преношењс рањеника и болесних другова, преко стрмих 
и скоро непроходних клисура и брда огранака пл. Прења. 

Наш 2. батаљон 3. пролетерске (саниачке) брнга,\е 
налазио се 16. марта на положају у непосредној близинн 
леве обале реке Неретве и порушеног моста код вароши 
Острожац. Пред саму ноћ лобно је нарећење да хитно 
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крене преко брда н заноседне положај на другом брду 
Вис (к. 1153), пут и прелазе у околинн, куда треба да се 
пребацују рањсници за с. Горњу Бјелу са околином. Нас 
је заменио један батал>он 7. крајншке бригаде и ми смо 
нешто пре 22 часа кренулн уз брло стрмнм и каменитим 
козјнм стазама у правцу с. Јавори, које се на\ази под са-
мим врхом брда. Ноћ је приличном тамна и хладна, а по 
брду има лоста снега. Борба се чује на сваку страну. Пут 
је закрчен колонама раљеннка и болесника (носила, 
коњи н слично), тешко сс мимоилазимо, а сваки изгубље-
ни мннут је критичан. Наилазимо на ужасне призоре и 
муке раљених и болесних другова, а застоја не сме бити, 
задатак је хитан. После низа напора стнгли смо на брдо 
и наставили низ његове страшне и врлетне стране, опет 
каменитим и козјим стаза.ма. У дубини котлине, испод 
нас, виделе су се на стотине светиљки, као да је нека ва-
рош. То су углавном биле ватре и место Идбар, где су ло-
горова\е болнице са рањеницима и болесницима, као и 
ратном комором. У стрмнм странама и на го.м ужасном 
путу свуда су опет скоро непрекидне колоне рањеника и 
болесника, са пратњом и санитетским особљем, које се 
ма\о разликовало од рањеника и болесника. Све је то ма-
лаксало у очајној борби да би се спасли рањеници н бо-
лесни другови. Нарочито другарице болннчарке показале 
су натчовечанску издржљивост и упорност, трчећи по 
неколико пута уз стрме стране брда. Тешнле су ран>ени-
ке и болесннке, болриле да нздрже, да се стрпе, да неће 
бити остављеии. Ужасни и језивн призорн ге ноћи и на 
том путу превазнлазили су све граннце издржљивости 
човека, његовог осећања и бола. Срце се цепа\о, дах се 
заустављао, када бисмо чули болни и потмули јаук и 
крик рањеиог или болесног друга. 

- Друже, не пролази, не остављај ме. Друговн, јавнте 
да нас неко прихватн, да не останемо. Не можемо даље 
- помозите другови, спасите нас или убијте. 

Биле су то мукотрнне и тешке речи, тешки бол п 
осећај код свих нас. Аругови су плакали од туге. Тежак, 
језив и фозан пут и ноћ. Нешто најтеже што је доживео 
и преживео многи од нас. Све те грозне муке увећавала 
је посебно тешка глад, јер се ретко могла макар најмања 
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количина хране дати једном у 24 часа, у првом реду ра-
њеним и болесннм друговима. Кроз све те ужасне призо-
ре батаљон се сручио у котлину код моста Идбар. Ту 
опет, делимично, видесмо страховиту гужву, муке и теш-
коће, не само рањеннка и болесника, већ и свих осталих, 
јер су и они, као и ми, душевно и осећајно рањени. Оба-
вестисмо другове о тешком и критичном стаљу на путу 
и без имало предаха настависмо да се пењемо уз брдо 
према с. Боснћи и даље на одрећени положај. У први 
расвит јутра 17. марта предњи деловн батаљона стизали 
су и запоседали одрећене положаје око Внса (к. 1153). 
Борба се чује на сваку страну. Артиљерија је од.мах по-
чела да туче око нас превоје брда и делове пута који је 
био једини за прелаз рањеника и болесника. Авиони су, 
такоће, почели са бомбардовањем и митраљирањем, и 
тог дела и целе околине. Но, без обзира на све то, почеле 
су да наилазе поједине колоне рањених и болесних дру-
гова. Одлагања није било, морало се ићи напред. Цео дан 
и ноћ, а и сутрадан, 18. марта, трајала је борба. Артнље-
рнја чак ни ноћу није престајала. Колоне рањеника и бо-
лесннка су прелазиле, нонекад и на јуриш су преношенн 
преко брда, без обзнра што је било жртава. Ишло се и 
спасавало што се највише могло спасити, јер је ситуација 
тако захтевала и другог излаза није могло бити. Тако се 
наставило и наредне ноћи и дана. То су били ужасни 
нризори страдања и мука, али нико није губио наду у по-
беду. Видели смо истовремено херојско држање и полви-
ге многих рањеника, који са носила, штака и коња го-
воре: 

- Нека туку мајку им фашистичку, не могу нам ниш-
та. Неретву смо прешли и они ће је дуто памтити. Проћи 
ћемо и ово. Главннна је већ прошла. Побела је наша, жи-
вели нролетери! 

Једног рањеника увијеног у неко ћебе прндржава са 
стране друг и другарица, да не падне са коња, а он ипак, 
иако доста тешко, говори и пева: 

- Не могу, не могу нам ништа. Напред другови, Тито 
нас води правој срећи и слободи! 

Загим наставља, опет неки рањеник из колоне: -
Аругови, знате ли где је ВШ и лруг Тнто и да лн је про-
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шао друг Тито? Њега треба чувати и док је он жив и 
здрав, онда смо сигурни за све. 

Лругови су знали да ВШ, а посебно друг Тито, води 
изузетну бригу о рањеним и болесним друговима. Неко 
од наших другова одговорн: - Само напред, друже, зна се 
где је друг Тито, напред са бригадама крчн иут. Некн је 
рањеник у колонн невушио: - Ми морамо ироћ, ми мо-
ра.мо проћ. 

Све се то одвија у покрету, на страшном путу, уз тут-
њаву и треску артиљеријских граната и авионских бомби, 
иа што се велики број другова и не обазире. Само стане 
или седне, а не мрда са пута. Чи.м се тресак заврши, на-
ставл>а се напред. 

Наш батаљон у први сумрак добнја нарећење и новн 
задатак, па се у току ноћи споредни.м и чудним путе.м 
иребацује преко брда и 19. марта освиће на нови.м поло-
жајима к. 906 - Пакленац (Паклена) са околином, где смо 
заменили 4. батаљон I пролетерске, која је већ у покрету 
на правцу Калнновик. На новнм положајима остали смо 
пуна четнрн лана. За то вре.ме смо водили крваве и жес-
токе борбе, јер су ти положајн били изузетно важни, 
радн обезбећења иута за рањенике, којим су нелалеко 
иза положаја пролазнле њихове колоне од с. Горња Би-
јела за с. Борке - Борачко језеро и даље опет преко р. 
Неретве и с. Главатичева у правцу Калиновика. У ноћн 
измећу 24. и 25. марта, главнина колона - ешелона рање-
ннка и болесника већ се прикупила и поново прешла 
мост на реци Неретвн код места Главатичева. 25. марта, 
рано изјутра, наш батаљон креће из с. Лончарн. Дан је 
врло леп, али тужан и болан, јер на путу од Борачког је-
зера до Неретве и Главатичева наишли смо на ужасне и 
језиве призоре. 

Покрај пута, а понегде и на самом иуту, лежали су 
наши мртви другови и другарице. То су углавном били 
болесни и изнемогли, којн су претходне ноћи успелн да 
стигну дотле, али дал>е ннсу могли - исцрпели су и по-
следњи атом своје херојске енергије. Легли нлн сели и 
више се ннсу лигли. Видиш човека нормално седи насло-
њен прн некој мећн или ка.мену, а кала му прићеш, он је 
хладан и укочен, као н камен на кога се наслонио. Други 

115 



изглела као да нор.малпо лежн и спава. Зати.м вндиш по 
два лрута илн другарице покрили се ћебетом - мислиш 
да спавају. Свраћамо и подижемо ћебе, са налом да их 
пробудимо, а они се загрлили послелњи пут и тако за-
вршили свој тешки, али херојски и славнн пут и живог. 
Поред тога, вндели смо ужасну и очајну борбу другова 
са тешком глади. Ма\а ува.\а крај пута у којој лежн при-
лично велики костур коња. Из н>ега вире л>удске ноге, 
које се повремено мрдају, на јелној се вндн ципела, а на 
другој поцепана чарапа. Човек се увукао у костур, тражн 
и чупа остатке и разне мрвице меса, лоја или грудвнце 
скореле, замрзле крвн, ако су их случајно птице остави-
ле, да би на тај начин утолико и ублажио болове гладн. 
Свакако ла је било сличних трагелнја на путу за Идбар 
у ноћи измећу 16. и 17. марта, које ннсмо могли впдети. 
Можда би за нас било бол>е да смо п овај део пута про-
шли ноћу, јер би понели мање туге и бола у својим ср-
ци.ма. То је углавноме био завршетак лругог дела бнтке 
за рањеннке у окуцн Неретве, преко пл. Прења н њених 
врлетних огранака. Завршетак тог другог дела тешког и 
трагнчног, али победоносног пута, који смо ми прошлн и 
видели. Борба се наставила и продужнла око Калннови-
ка и Невесиња да би коначно добила свој славни побе-
доносни завршетак на обала.ма ледене и бујне Дрине, 
Пиве, око Фоче и Челебића, где јс 1 н II дивизија још пу-
них 20 дана водила жестоке победоносне борбе и тако су 
нашн рањеннци, бар за краће времс, билн обезбећеии и 
спашеии. 

Билн су то страховито мукотрпни и тешки не само 
дани, већ сати и минутн. 25. март био је дан када је глав-
ннна рањеника и болесннка, као н јединица, напуштала 
окуку Неретве и огранке Прења прешла Неретву код 
места Главагнчева. Можда је постојала још нека групица 
рањеника која ће наићи са нашим заштнтним јединнца-
ма. Оне ће свакако прнкупити све, а зати.м олати п по-
следњу пошту умрлим и погинулим друтовима и остави-
ти њихове хумке, на том сектору, као вечите стражаре 
слободе. 

Михаиго В. ЖУГИП 
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ОКРШАЈ У О К Р У Ж Е Њ У 

После повратка бригаде из Босне 2. батаљон, са 
Мељачком партизанском групом, срео се у с. Че-

лебићн, 12. априла 1943. т. То су били друговн Илија, Мн-
лија и Радислав Зечевнћ, Милован и Јагош Радовнћ и 
Душан Јеловац. Они су са осталим друтовима пљеваљс-
ког среза. по бдлуци ОК КПЈ Санцак и ГШ НОВ и ПО Са-
нцака, јуна 1942. године, при повлачењу наших снага за 
Босну, оставл»ени на неослобоћеној територији. Желели 
смо да сазнамо што више о стању у нашем крају, поро-
дицама, пријатељнма. 

Штаб бригаде тог дана формирао је групу бораца за 
прикупљање подагака о непрнјатељу. За руководиоце 
ове фупе одрећени су Илија Зечевић и Бошко Шкрбо-
вић. Бошко јс био наоружан пушкомитраљезом »шарац« 
и воћа патроле. Његов помоћник бно је Живко Грујичнћ, 
Арагомир Боновић и ја. Нарећсно је да се у поподневннм 
часовима (12. априла) пребацимо на територију општине 
Мељак, да прикупимо податке о стању, јачннн и намера-
ма непрнјатељских снага на територији општине Мељак, 
Бобово, Хоћевине и другим. Радн безбеднијег кретан>а 
путова\и смо огранцима пл. А>убин>е (с. Челебиће - с. 
Крња Јела - с. Рајковићи - Вјетреник - р. Праволија) и 
с. Попов Ао. Путовали смо све ло 4 часа ујутру 13. ап-
рила. Газили смо снег внсок око једног метра преко В јет-
реника и Провалије. У с. Поповом Аолу свратили смо у 
кућу Видоја Зечевића, познатог и честитог домаћина у 
иљеваљском кају. Његов брат Бока бно је команднр 2. 
вода, 2. чете, 2. батаљона наше брнгаде. У кући Ви-
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доја бнла је смештена н породица Василија Зсчевића, оца 
Илнје и Милије. Њихову су кућу заиалилп Италијани и 
четницн концем маја 1942. године. Впшечлана породица 
Вндоја и Василија Зечевића била је смештена у тескобној 
кући. Срдачно су над дочекали. Направили су нам места 
за одмор. Рекли су да у близини нема четника, да је наша 
патрола из 2. батаљона - (Радош Зечевић, Владо Ивано-
вић н Мнлорад Биједић) боравнла 12. априла. Пре него 
што смо прилегли очистили смо оружје. Ннсмо се обез-
бјећивали стражом. Чували су нас одрасли чланови по-
ролнце Видоја и Василнја Зечевнћа. Били смо у њнх си-
гурни. 

Око 9 часова (13. апрнла) пробуднла нас јс Јела Зе-
чевић, мајка Илијана. Док је сипала воду у посуду на из-
вору удал>еном од куће око 200 метара, пришла јој је гру-
па четника и поручнла: »Нека се ти партизани предају. 
Гарантујемо допратићемо их до њнховог места роћења. 
Ни длака им са главе неће фалити«. Био је то четнички 
батаљон команданта Тодора Радовића, бившег жандар-
меријског наредника. Чнм је Јела стнгла кући, прибрано 
је обавестнла Бошка Шкрбовића. Био је будан. Пробуди-
ла је Илију, а затнм п све лруге. Рекла је да су ченици 
пришли блнзу куће н пренела нам њнхову поруку. Брзо 
смо се спремнлн. При напуштању куће договорнли смо 
се којим правцем да се пробијемо у правцу реке Прова-
лије. Земл>иште је на том правцу бнло пошумљено. С об-
зиром на густ расноред стрељачког строја четника око 
куће, одлучили смо да заузмемо погодне заклоие за от-
пор. А затим да извршимо пробој. 

Члановима породице наредили смо да се сместе у 
приземље куће. У том моменту, Илијин отац Василије, 
стари ратник из првог светског рата и опробани борац 
санцачко-црногорске војске рече: »Ако ви гинете, нека 
гине н породица. Треба отворити ватру на четнике. Они 
су кукавице. Разбежаће се. Вн ћете се онда пробнти«. Од-
лучили смо да их храбно дочекамо. Али, огласио се храб-
ри Бошко Шкрбовић: »Четничкн бандити, овде су проле-
тери 3. пролетерске санцачке бригаде, који се живи не 
предају«. 
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По логовору са Илијом Зсчсвићем и осталим Бошко 
испали три луга рафала из »шарца« у правцу четиичких 
положаја. Није нишанио да их убије, јер, чим бисмо 
отишли, четницн би побили породице Зечевића, пре до-
ласка бригаде, која је била још далеко. Након првог ра-
фала из »шарца« четници су безглаво почели да беже. 
Довикивали смо за њима: »Што бежите, кукавице, слуге 
окупаторове, нећете дуго, доћн ће црии лан и вама и оку-
паторима«. 

Четници су дошли у ово село јер су сазнали о долас-
ку патроле Радоша Зечевића. Хтели су ла је ухвате. За 
наш долазак нису могли знати. Разјуривши четнике у 
селу смо остали до пада мрака. 0рганизова\и смо прику-
пл>ање података о непријатељским снагама на подручју 
општине Мељак и у широј околини. Следећу ноћ (13/14. 
априла) преноћили смо у с. Врба, у кући Милоша Зече-
вића. Дочекао нас је као најдраже госте. Те ноћи дуго 
смо разговарали са породицом Зечевића. Рано ујутру 
вратили смо се у с. Попов До код Вилоја и Василија Зе-
чевића, да бисмо након прикупљања података о снагама 
непријатеља и следеће ноћи наставили пут до штаба брн-
гаде у с. Челебиће. Око 11 часова (14. априла) појавиле 
су се четиичке колоне ол с. Мељак у правцу: с. Попов До 
- с. Шула - С. Витииа - с. Челебнће. Проценили смо да 
су пошли ла нападну нашу бригаду. Када се појавнла ве-
лика »руља«, позивао је Илија Зечевић четиике и питао: 
»Где су Јован и Милутин Јеловац? Требају нам да разго-
варамо«. Четницн су се са чућењем питали ко смо, шта 
хоћемо, али на пнтање нису одговорили. Илија Зечевић је 
рекао: »Не идите. Тамо вас чекају пролетери, платићете 
главама«. Затим се нојавила група око стотинак четника. 
Илија Зечевић је препознао Милутина Јеловца, ко.мандан-
та чегничке Пљеваљске бригаде. Позвао га је на разговор 
да одустане од покрета пре.ма нашој 3. бригади. Алн, чет-
ницн су се развнли у стрелце и отворили вагру из 
стрел>ачког оружја и једног минобацача. Да не би чет-
ници уништили породицу Зечевића, нисмо отвара\и 
ватру. Успели смо да се повучемо у правцу кањоиа р. 
Провалије. 
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Четници су прошли кроз с. Попов До. Опсннлн смо 
да је четничка Пл>евал>ска бригада кренула у напад на 
нашу брнгаду. До краја дана за,\ржалн смо се у шу.мн из-
над с. Попов До. Прагнлн смо кретање четника и ирику-
пилн податке о тадијанским снагама. 

У раннјим јутарњнм часовима 15. априла пошли смо 
у штаб бригаде, истим правцем којим смо дошли у с. По-
пов До. Када смо дошлн у с. Рајковнће, на неколико ки-
лометара испред с. ЧелебнНе, чули смо жестоку борбу на 
читаво.м фронту наше бригаде. Илија ЗечевиН је у овом 
селу пронашао свога пријатеља, Миливоја ЖнвановиНа, 
који нас је обавестио да су у јутарњим часовима велике 
колоне четннке нанале 3. брнгаду са правца: Мељак - Вн-
тнна - с. ЧелебиНе; с. Бобово - с. Мештревац - с. Челе-
биНе н с. ШНепан-Поље - с. Узлун - Зеленн Бор и с. Че-
лебиНе. С обзиром на густ борбени поредак четничких 
снага и ехо борбе, оценили смо ла се не можемо пробитн 
до штаба наше бригаде, да су се наше јединице дубље 
повукле од с. ЧелебиН у правцу р. Дрине. Поново смо се 
вратили у с. Попов До, забринути за исход борбе. 

Око 8 часова 17. априла, са правца Чајннче - Бољо-
ннНи - с. Градац у село Мељак дошла је 7. крајишка НОУ 
бригала. Од ВШ НОВ и Штаба 1. пролетерске дивизије 
добила је задатак да из позадине нападне четничке гру-
пације (око три хиљаде четника) која је жестоко нанада-
ла на нашу 3. бригаду. Са шгабом 7. крајишке брнгаде 
Мељачка нартизанска група н наша патрола креиуле су 
у напад са једипицима бригаде на четничку групацију из 
три правца: долином реке Чехотине - с. Јечмиште, прав-
цем с. Витина - с. ЧелебиНн и треНим с. Ријека - с. Узлуп 
пре.ма с. Златни Бор. Договорено је да водичн јединица 
бригаде буду борци Мељачке партизанске групе, а наша 
патрола да се креНе са јелнннцама на правцу с. Витнна 
- с. ЧелебиНе. 

У складу са наређењем ВШ НОВ и ПОЈ и штаба 2. 
пролетерске дивизије, 17/18. априла, 3. бригада је из-
вршила са деловима 2. пролетерске и 2. лалматннске бри-
гаде енергнчан противудар, а из нозадине четничке гру-
пацнје напала је 7. крајишка брнгала. Око 4. часа ујутру 
18. априла, јелан батаљон 7. бригаде напао је у с. Челе-
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биће и о з а д и н с к е једииице главннх четничких снага. V 
овом нападу заробљено је скоро целокупно људство са 
опљачканим материјалннм средствнма. Позадина четника 
била је потпуио изненаћена. Бежалн су на све стране 
како би избегли заробљавање. Ударом наших снага са 
фронта и из позадине разбијена је ова четннчка групаци-
ја која је у борбама са нашом 3. бригадом од 15. до 18. 
априла имала око 250 мртвих и рањених. 

У поподневним часовнма, 18. априла, 7. крајишка и 3. 
пролетерска бригада сусреле су се у с. Челебиће и с. 
Подгај и Златни Бор. Сусрет нас из патроле са нашим 2. 
багаљоном био је нстовремено и радостан, а и гужан. Из 
наше бригаде у ови.м борбама погинула су 42. борца, а 30 
их јс рањено. У оштрим окршајнма са четничком група-
цијом, храбро су из 2. батаљона погинули: Стеван Томо-
внћ, ко.мандир наше 2. чете. Спасо Перић, Милета 
Тошић, Милорад Јегдић, Хакија Дрпљанин, Олга Јовнћ, 
Јован Крвавац, Гавро Анћелић, Хилмо Адиловнћ и други. 

После победоноснпх операиија у мећуречју Таре, 
Дрине и Чехотнне, 3. иролетерска санџачка бригада по-
ново, под командом штаба 1. пролетерске дивизије, без 
предаха и одмора, иаступала је од с. Челебнће ка шнре.м 
рејону Пљеваља. 

М1ИОЧШ1 КРВАВАЦ 
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ТРАГОМ РАТНИХ СЈЕНАЊА 

Крајем маја 1942. године, код Глнбаћа у пл>евал>с-
кој оиштини, у борби између партизаиа и четни-

ка ухвађени су Борћнје и Васо Реџић. Након неколико 
дана мучења, спроведени су у четннчки загвор у Шехо-
виће. Убрзо ту стиже и неколико стотина до зуба наору-
жаних четника, са војводом Павлом Буришићем на челу, 
који одмах изведе нспред затвореног круга ухапшеие 
партизане. 

Од својих л>уди Буришић захтијева да препознаје 
Борћија и Васа. Четници их нијесу моглн препознати и 
Буришић, љут н незадовољан, одбацује своје ордонансе 
и внче: »Сви Реџићи нека изаћу испрел строја«. 

Из групе излазе Борћије и Васо. Као разјарена звијер 
прилази Буришић Борћију, шамара га, а онда прилази 
Васу. Послије првог ша.мара, Васо му одговара: »Не, вој-
водо, за мене није шамар, за мене је куршум. Ја бих то 
теби учннно«. 

»Бути, божју ти мајку«, виче Буришић и нарећује да 
га вежу. Четницн нрнскачу, вежу му руке на лећа, туку 
га. Васо везан из свег гласа виче: »Вежнте, бога вам вашега! 
Ја бих вас боље«. Бацају га као да је без руку и ногу у 
талијанска теретна кола и пријете: »Сада ћемо ми вас у 
првп поток. Ви сте они који убијате краљеве официре«. 

Четници убрзо прозпвају и Милорада Влаховића. »Тн 
си оно комунистичко пашче. Ја сам те извукао од Ига-
лијана, а тн си поново утекао у партнзане«, виче на њега 
Павле Буришић, док четници туку Милорада кунлацима 
Онесвијешћеног н у крвн вежу га и бацају V кола заједно 
са Рецићима. 
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Прозивка се наставља: Тома Смоло, Лале Сломо, Вук-
сан Јелнћ и Станојка Реџић-Човић. »Ти си она, куцо, која 
прибијаш краљеве официре. Сал ћемо ми колац омасти-
ги«, издире се Буришнћ на Станојку. 

»Не, није истнна. Ја сам сестра Димитрија Реџића«. 
(1915. године, нод командом сердара Јанка Вукотића, Ди-
митрије Реџић је дочекао Швабе нод Бјеласнцом, поту-
као их са другим регрутским батаљоном и сатјерао у ри-
јеку Лпбовићу - код Слијепач-моста). 

Ових седморо тешко измучених нартизана четници 
су одвезли за Беране. На том путу из камнона је побјегао 
Лале Сломо. Остале још внше муче, а онда пребацују у 
Колашнн. Убрзо их четницн нзводе на стрелиште крваве 
Брезе, потом нх поново враћају у затвор, мислећн да им 
се на тај начин свете, да понижавају људско достојан-
ство. 

Попово су се срели у борби 

Негдје половином априла 1943. године, Васо Реџнћ 
бјежи из четничког колашинског затвора, долази у Павн-
но Поље и узима пушку. Придружују му се Миливоје, 
Борћнје, Милован н Никола. Група се у току ноћи увећа-
ва. На окупу су Милош Варага. Обрад Човић, Душаи Зе-
јак, Павле Жнжић н други партизанн, већ измучени и из-
нурени у четничким затворима. 

Пробијају се кроз згуснуте четинчке страже, ка пар-
тизанским јединицама које иапредују од Дрнне у правцу 
Санџака. У једном селу иза Пљеваља у току иоћи јавља-
мо се Штабу 3. нролетерске (санџачке) НОУ бригаде н 
н>еном команданту Велимнру Јакићу и замјеннку коман-
данта Милу Перуничићу. 

Нашем весељу није било краја. Срелп су се стари 
пријатељи: Миле, Борћије, Васо и Обра.\. Реџићи се рас-
питују гдје је Томаш погинуо, јер нм је он сестрић. Са 
пажњом н нестрпљењем слушамо казивање партизана о 
мјесту која су ослободнли. На реду су били Санџак н 
Цриа Гора. 

Мнлован н Миливоје су распорећени у прву, а ја н 
Васо у трећу чету 4. батаљона 3. пролетерске (санџачке) 
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бригале. Срећаи сам и не размишл>ам о тсшкоћама на 
које ћу нанћи. Другог лана, у право прољећпо јутро. сту-
памо у борбу са четницима у Маочу. Тучемо се са чет-
ницима Павла Буришића, којих и.ма много. Борба је теш-
ка, али нема тога ко ће нас з ауставит Успјели смо да 
нх разбије.мо. Журнмо у правцу Бнјелог Поља. И лок смо 
се на\азили у близини Бијелог Поља, 1. пролетерска бри-
гала излази на пут Пријепоље - Бијело Поље, кол Госту-
на, на обали Лима. 

Тих дана борцн 1. пролетерске бригаде заробнлн су 
већу колону Италијана са свом ратном опремом. У групи 
заробљених Италнјаиа било је и неколико официра, па су 
убрзо почели преговори између Италијана н иартнзана. 
Размјена је ускоро извршена, а међу за.мијењеннм било је 
н познатих другова. 

Није дуго вре.мена прошло, а почињала је V неприја-
тељска офанзива. Повлачи.мо се од Бијелог Поља, истим 
правце.м који.м с.мо дошли: Шаховићи - Вранешка долина 
- Павино Поље - Коврен. Послије неколнко дана марше-
вања кроз Санцак, прелазимо преко Таре. Ноћу с.мо се 
повлачили, а дању волили жилаве борбе са много нал-
моћннјим непријатељем. На путу ка Тари, наша брнгада 
је увећана. Чете су велике, а у њима су герилци који су 
распорећени по батаљоннма. Преиознајем Рада Бајчети-
ћа. Комесар је 2. чете нашег батаљона. То је студент пра-
ва н један од герилаца из Павиног Поља. Лијеп, одјевен 
и комплетно наоружан. Радомпр Медојевић је у 3. чети. 
Познајс се са Васом, стари су знацн, а сада пријатељи. 
Налазимо се у селу Подгора, иза Жабљака, према Тепци-
ма. Куће су брвнаре, растурене но велнкој смрчевој 
шумн. Сјместили смо се у неколико сеоскнх кућа. 

Послије неколико дана боравка у овом селу видим 
Васа на прагу улазних врата куће у којој смо спавалн. За-
фли се н нољуби са другом којн је био много млаћн од 
њега. Наоружан је до зуба: пншгољ, двнје крагујевке, 
двоглед и нушка. Мршав, средн>ег раста, високог чела, 
другог лица, крупних кестењастих очику, из којих ироди-
ре топао осмијех. Причају о затворима - Шеховићком, 
Колашинском и Барском. Заклнњу се један другом да нх 
четшши никада внше живе неће ухватити. Питам друго-
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ве који је ово друг. Одговарају ми да је го Милорад Ми-
лијии Влаховић, партизаи, који је скоро замијењен за јед-
ног талијанског официра. 

Са,ха се тек присјећам Милорала, оног истог човјека 
кога је прошле године Павле Буришнћ прознвао са гру-
пом од седам партнзана, којима су пријетили да их поби-
ј\- у Шеховнћима. Како су их само тада мучили везане 
конопцнма, са рукама на лећима, тукли их и пребијали, 
а данас их, ево, у партнзанима, живн и здрави. 

Њнх петорица браће Влаховпћа, сестра и отац су у 
партнзаннма. Кућа уништена, четници су је запалнли до 
те.меља. Оетала је само шезлесетогодишља мајка Јеша. 
Ту је негдје под обронцима Бјеласице. Мнлорад је водник 
једног вола у 3. чегн. Члан је КПЈ. Лрутови га много воле 
и цијене. 

Наша бригала је сада у саставу Треће дивизнје. Биће 
заштнтннца Централној болници. У једној тешкој борбн 
на Штуоцу, на Дурмитору, погинуо је Милорад Милијин 
Влаховић, храбар борац, јунак. Нешто касније, у борби 
на Сутјесци, погииуо је и његов брат Вељко и осгао на 
вјечној стражи у Долини хероја. На Штуоцу, нздржава-
јућн немачке јурише, смртно је рањен н Ргие Бајчета, са 
миого мојих познатих и непознатнх другова. 

Прешли смо рнјеку Пиву. Пење.мо се стрмом стазом, 
као да се успињемо на небеса. Тешко састављамо корак 
са кораком. Виднм Миливоја и Мнлована. Са једном ве-
ћом групом бораца прошлн су поред нас. Лијево од мене 
су Васо, Јоле, Шиањо, Павић, Душан и још много иозна-
тих бораца из мога краја. Васо и Јоле стадоше поред 
мене. Обојица су нскусни борци - ирошли су први свјет-
ски рат и мојковачку бнтку, а сала у другом свјетском 
рату су са својим синовима. Питају ме: »Можеш ли изаћн 
уз ону страну, Никола?« Одговарам да могу, мала се јелва 
мичем. Олједном нас наллијећу авиони. Растајемо се. 
Авнонн круже изнад нас, наллијећу, митраљнрају, спуп1-
тају све ниже, као да иас траже. Штитн нас добро и 
шума. Идемо и с муком гшкушавамо да се докопамо Ву-
чева. Како нас само ови сулуди Нијемци митраљирају. 
Скоро ла стабло по стабло пребирају. 
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Стигли смо на Вучево. Било је послије подне. Њемач-
ке »роде« нас надлијећу и изгубе се. Нестаде и бука. На 
врх Вучева смо и крећемо се у колонн. Наједаипут као 
да се све срушн. Букова стабла као да се цијепају. Наста 
бука њемачких црннх штука. Као да се небееа прова-
лише. Авионн се спустили ниско, само што крилима не 
додирују граие букових стабала. Како иас само туку. От-
•адају дијелови тијела, одлијећу у ваздух исјечени и уна-
кажени људи, оллијсћу у ваздух н заустављају се на гра-
нама високих смрча н букава. 

Зе.мља полрхтава. Стабла дрвећа изваљена и исције-
пана. Овдје је наједном све измијењено. Ово мјесто на 
себе вшне не личи. Миого је бораца погинуло н рањено, 
али ми као да смо у пуном саставу, корачамо напрнјед. 
Идемо плаиинском косом. Тек што иам се учннило да је 
пакао престао, на само педесетак метара из утврћених 
бункера дочекаше нас »браћа« Бугарн. Мислимо, »Хеј, 
Словени«, гдје све нећемо кости остављатн. Јуриша.мо 
прса у прса. И овлје нас је много погннуло. Али, чини ми 
се Бугара много више. Питам се: шта је то нашој »браћи« 
требало, шта ће им то да нам по овим нашнм шума.ма 
сију смрт?! 

Улазимо у шуму. Испред нас је рашнрено шаторско 
крило и на њему већа гомила некуваиог говећег меса. 
Двојнца кувара нам дијеле сљедовање, казана нема, јер 
су бачени. Приближава се ноћ и добијамо обавјештење 
да се Нијемци налазе на Кошуру и Крековима. Вечерас, 
или сутра рано у зору, морамо их напасти п разбити. На-
стављамо покрет. Нијемци нас туку топовима све јаче и 
јаче. Ми им не одговарамо, већ им се све више прибли-
жавамо. 

Ово није шума него прашума. Ноћ је јунска и кратка, 
али је такав мрак да се нншта не види. Низбрдица је н 
раскаљеи пут. Чује се хучање С\тјеске. Драча хоће да 
нам очи извадн. Тишнна. Нарећено нам је да не смијемо 
пуцати док Нијемцима не прићемо сасвнм блнзу, испред 
бункера. 

Цио наш батаљон је прешао Сутјеску. V непосредној 
блнзини њемачких буикера у свнтање 13. јуна 1943. годи-
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не огласнло се на све стране: »Ура, ура, напријед проле-
тери«. Уз громогласно и стравично »кунање«. свих врста 
оружја, разбили смо Нијемце из првих бункера и прешлн 
на друге, јаче и утврћеннје. Разбили смо један обруч, за-
ти.м и други, мјестимично и трећи, а.\и не потпуно. Тукли 
смо се, бњчи чак и помнјешани, борили се ножевима. 

Негдје прије подне пронесе се тихи, али и жалосни 
глас да је погинуо командант дивизије Сава Ковачевић. 

И као што казује народна пјес.ма: »Доказује грана 
фани - пробише се партизани«. Занста, партнзани су се, 
и поред огромних жртава, пробили и разбили све обруче 
и пошли у нове побједе, према слободарској Босни. 

Никола РЕНИћ 
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ОД СУТЈЕСКЕ ДО ЛИМА 

Узору, 13. јуна, прегазисмо Сутјеску и доћосмо на 
ораннце Тјентншта, по којима беше ижћикао 

густ и висок коров. Кал заћосмо горе, у шуму, још не 
беше свануло. Тада, испред нас, запуца као кад се клеке 
припале. Дејствују митраљези, пушкомитраљези, шарци, 
пушке, ексилодирају бомбе. Ватрена линија наших првих 
релова је у непосредној близнии иепријатељеве, па се деј-
ство оружја слнло у један хук, тако да се не могу разли-
ковати два фроита. 

Стигосмо на иоложај под Крекове. Мн, са узвиком 
»Ура«, погрчасмо горе, уз шуму. После стотинак метара 
иоиово заузесмо заклоие н отворисмо вагру. То је наша 
лруга ватрена линија. Тако допресмо на сто до двесто ме-
тара од прве оранице бившег села Крековн. Тада непрн-
јатељ одозго, од Крекова и брда Озрена, осу жестоку 
ватру на нас, на коју ми одговорисмо. Ималн с.мо за наш 
пушкомитраљез »бреду« довољно муииције, јер нам је 
мало раније Милија донео неколико шаржера. У тој ват-
ри, ках највнше нушчана и мнтраљеска зрна ријаху зе-
мљу око нас и откридаху лишће и гранчице које падаху 
по нама, тешко је рањен наш пушкомитраљезац Милосав 
Млаленовнћ Јешо. 

Не потраја много, кал вагра малакса са обе стране. 
Пренесе се заповест: »Пов.лачење улево« - тамо испод Оз-
рена. До тада болничарке беху превиле Јеша, па га Ми-
лосав С гиковић напрти на лећа и заносећи се од изнемог-
лости однесе доле низ шу.му, куда одлазе рањеници, а 
Милија узе пушкомитраљез. 
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Стигосмо у високу букову шуму, негде горе изнад 
Усовачког потока, лево испод Озрена. Ту, између оста-
лих, впдех и комесара наше чете Рада Борисављевића и 
Дака нз наше десетине. Ту бн и крајња тачка до које до-
спех у том правцу у обручу. 

Извлачење из обруча по групама 

Ту поче раздвајан.е бораца за извлачење из обруча 
по групама. Тек 15. јуна пред зору, из стена горе изнад 
Боровна, извукосмо се из обруча и дочепасмо поново Ву-
чева: Мирко Боковнћ, Десимир и ја. Само сада много 
доле ниже, к лоњем току Сутјеске. Њих двојица су од 
Нове Вароши. Мирко је млал н пун, а Десимир и.ма 35 до 
40 година, сув је, мало наглув. Од иас тројице само је он, 
после борбе, залржао своје парче сирова меса, што га је 
добно на Драгош-седлу, и то нам делио лва дана и лве 
ноћи. 

Кренусмо полако и пажљиво кроз гору. Свуда наила-
зимо на угажено лншће и трагове крупннх когвских ко-
пита. Свуда су утрти путевн и у влажној земл>и утнснуте 
потковице солдатских цокула и коњских грифова. По зе-
мл>и су опружене жице пољских телефона, које су пру-
жаху одозго, од врха Вучева доле ка Шћепан-Пољу. Хра-
нимо се сремушама које туда, иоред шумскнх поточића, 
нмаше довољно. Једемо је све док нам уста забриде од 
љутине. Па онда још уберемо и напунимо торбице. Када 
наићемо на одраслу сремушу, истресе.мо из торбица ону 
увелу, па их напунимо свежом. 

После дугог лутан>а по тој шуми изаћосмо на неке 
кршевите пропланке. У сами мрак наићос.мо на једну вр-
тачу окружену шумом, у којој беше бораца из наше брн-
гаде. Они беху окупљени по групама око ватре. Пеку 
месо од оваца које су, како неки рекоше, успут прикупи-
лн по шуми, нз расуте војне коморе, наше или неприја-
тељске. 

Око јелне ватре су Златарни и Милешевци, мећу 
њнма и Мирко Буковић. Ту први пут видех Сафу Лотри-
ћа. Сви поједосмо по добро парче печена неслана меса и 
написмо се воде од снега. Али, не стигосмо да што по-
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несемо и за резерву. Кад кренусмо преко неких ливада у 
правцу Пиве, отеже сс дуга колона, може бити више од 
сто бораца. Ту су Милешевци, Златарци, Бјелопољци, 
Пљевљацн, понеки из Босне и други. V зору спустимо сс 
у Пиву и пређос.мо је пењући се уз лугачке мердевнне 
(стубе) постављене скоро вертикално над најужим делом 
реке и прислоњене уз литицу на другој страни. То је 
било мало узводно од села Крушева, око 17. јуна. 

Мшешевци и Златарци 

Кад изаћосмо у села Пиве и Таре, та се велика ко-
лона испредваја на групе, па јелни одоше према Дурми-
тору, а ми, колико нас беше, Милешевци и Златарци, ос-
тасмо са Мнрко.м Буковићем да се помера.мо према Тари. 
Тада се и време промени. Беше хладно и магловито, па 
се распоредисмо по кућама и колибама. Лзуди тих села 
беху остали без ичега. Један домаћин на.м даде по две 
шаке јечма, што испржис.мо у порцијама и поклопцима. 
Кол другог до.маћина идућег дана понекн добнше по две 
шаке куване пшенице. Сићосмо у Сушицу. 

Поћосмо низ кањон ка Тарн. Било нас је двадесетак. 
Окупљени смо око Мирка Буковића, као деца уз мајку. 
Мећу нама су: Милосав Стиковић, Мирко Боковић, Деси-
мир Гојко Тајевић са братом Вели.миром, Пиво Камарати-
јевић са сестром Наташом, Радојка, болничарка, а Мило-
јица Колашинац, Сафа Лотрић, неки Страхшва са својом 
другарицом, некн Жнка »Србијанац« и још неки Златар-
ци и Мнлешевци, и понеко из Босне. Од мојих беше само 
команднр вода Гојко Тајевић и ја, једини његов војннк. 

Неко од Милешеваца рече да је на Сутјесци изгубљен 
пушко.митраљез - чехословачка збројовка »брно«, који је 
Л>убиша Миодраговић донео из априлског рата. 

Тара нас је раздвојила 

Кад стигосмо доле, на Тару, с великим напором од 
неколико пружних прагова направисмо мањи сплав за 
прелаз преко воде, али без весла и опорњака. Најкрупни-
ји и најснажннји мећу нама, друг Страхиња, рече да ће 
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препливатн Тару. Свуче се до белог веша и преплива 
воду. Но, при то.ме крај конопца собом не понесе, везас-
мо камен за тај крај, али не успес.мо да га пребацимо на 
другу страну Страхињи. Тада Страхиња опет преплива 
реку, веза крај конопца око себе и врати се на своје мес-
то. Сада је требало да он вуче људе на сплаву, а ми пра-
зан сплав натраг. 

Одевени и у стојећем ставу, на сплав се сместише 
само тројица: Милосав Стиковић, Мнрко Боковић и Ае-
си.мир. Кад сплав доће на неколико мегара од десне нви-
це воде, Страхињин крај конопца се прекиле н поће ннз 
воду. Тада сва тројица поскакаше у воду, замахаше но-
гама и рукама. те исплнваше на ону страну. 

Страхнња се внше не усуди да и по четвртн пут пре-
плнва Тару, него са оном тројицом, онако у вешу, корак 
по корак крену узводно. Њнх четворнца с једне, стране, 
а мн остали с друге стране. На њиховој страни у неко 
вре.ме поче се одозго огнскивати камење. Тако се једнн 
према другима уиоредо кретасмо до мрака, па их после 
изгубисмо из вида. 

Глад нас сатире. У кањону Таре остадосмо неколико 
дана, померајући се узводно поред реке. Сви смо мисли-
ли на прелаз преко воде, али места и начина нема. На-
пред, поштапајућн се, креће се Мирко са неколико отре-
ситијих другова, а ми други за њи.ма, колико ко може. 
Ноћивамо и лежимо из.мећу ка.мења и по оголелнм жн-
лама дрвећа. Аосадили су нам глад, умор н вашке. Једи-
на храна су на.м копрнве. Но, н њнх ретко кад наћемо. 
Пожалих се Радојки да су ми отекле ноге и показах како 
су ми потколенице попуниле вунене чарапе, а обуваче на 
гуменим опанцима утонуле у кожу и направиле ране. 
Мислио сам да она нма у својој санитетској торбици не-
какве облоге за то. Она ми објасни да против тога нема 
ннкаквог лека и да је то појава код свих нас. Касније сам 
сазнао ла ту били отоци од глади - кад организам почне 
да трошн беланчевине, као своју послелњу резерву. Свн 
смо изнурени. Сафа је слаба и изнемоћала. Такоће и ја. 
Изнемоћао са.м још док сам био помоћник пушкомит-
раљесца. 
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Међу најслабијим бно је Милојица Колашинац. И он 
је родом негде од Нове Вароши. Он је млад. Једна нога 
му је у глежњу завијена крпом н отекла. Толико га је бо-
лела да се једва, поштапајући се мотком, кретао. Кожа с 
доње стране браде била му му је црна и испуцана. 

Најзад - на десној страни Таре 

После четири-пет дана, кад једанпут кренусмо уском 
кривудавом стазом уз страну, опет се растеже наша ко-
лона. Напред су онн јачи, а на зачењу ми слабији. Наје-
данпут повикаше одозго: »Скупљајте дрва«! Немамо снаге 
да се удал>авамо од стазе па прикупл>амо по неку јасено-
ву или грабову фану из крешине која се нађе ту. Кад 
стигосмо до чела колонс, видимо тамо крај путање тек 
заклано и одрто мршаво кљусе. Један друг одсече парче 
»меса« величнне длана и дели сваком по два. Она су цр-
вена и жнлава. По једно испекосмо на пламену и поједос-
мо, а лруго исисчено стависмо у торбице. То друго парче 
траја.\о нам је неколико дана, све до Ограђенице. 

Померајући се тих неколико дана уз Тару, најзад стн-
госмо у Тегша. Ту нас двојица младића, који беху одатле 
из неког села, на малом сплаву, што га беху скрили крај 
воде, нребацнше на десну страну реке, колико ми се 
чинн уз нафаду. Тако се ослободисмо кањона Таре, ус-
иесмо се уз њену десну страну н кренусмо према селу Ог-
рађеници. У Офађеници живн поролица Старчевнћа. Ту 
преноћисмо неку ноћ. Рекоше нам: »Данас је Вндовдаи« 
(28. јун). Тада нас стиже Халил Хаџимуртезић. Веома је 
исцрпљен и мршав. Његово раннје румено лице сала је 
бнло црно, а очи утонуле. 

Колона утвара 

Увече одлучисмо да се морамо кретати много брже. 
Зато се поделис.мо у две фупе: фупу »способних«, која 
ће ићи преко шума, и групу »неспособнијих«, која ће на-
јкраћим путем ићи за Камену Гору. И иза ове наше ко-
лоне изнемоглнх. колоне људскнх утвара, коју води један 
друг их Камене Горе, заоста Милојица, па и ја с њим. Сад 
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смо сами и оба без оружја. Цео јунски дан оставис.мо 
док прођосмо кроз село Бобово. Алн, у том селу се први 
пут наједосмо како вал>а. 

Прво село од Бобова је Глибаће. Дочује.мо како је у 
ње.му још ло! ор италијаиске војске, па остависмо још је-
дан дан и ноћ док то село заобићосмо н упутисмо се 
ноћу према Маочу. Свраћамо у једну кућу на крају Мао-
ча. Ту сазнајемо да су Италијани поставили неку своју 
жандармерију и да ту жандарми често патролирају путе-
вима и долазе у села. Ол тада почесмо избегаватн мало 
бол>е путеве. Јелно вече наћос.мо се у савардаку (дубиро-
гу) неког чнка-Васа Перунчића. Пошто потарну ватру на 
средину савардака и послужи нас куваннм житом, почео 
је да нам прича да је нмао сина руководноца у нашој на-
родноослоболилачкој војсци. 

Сусрет са ћирко.и 

Полако, помсрајући се од Кехотине, преко Горица и 
неких других села, једног поиоднева добауљасмо у село 
Коврен и застадосмо пред великом старом кућом. Са.мо 
што се наслонисмо на ограду да мало прелахнемо, олне-
кул стиже Душан Томашевић Ршрко. Пнрко донесе жа-
лосне вести из нашег краја. Испрпча иа.м како је мусли-
манска милнција напала села Странлне и Воднце, из-
вршила пал>евину, пл»ачку и побила неколнко недужних 
становннка тих села и Сопотнице. Каже: »Погинула су 
оба брата Маринковића: Рнсто и Спасоје. Изгорела је 
кућа Милоеава Пушнћа. Из те куће убијена је јелна ле-
војка, а друга из села раљена. Погинуо је и један Раден-
ков роћак Јањушевић н јелан од двојице браће Пушића 
који су и.мали кућу близу Добре Воде. Из Сопотнице уби-
јеи је н учител> Клечар и Жарко Тмушић. Поврећени су 
Душан и Добршин. Један од њих је рањен у раме, а дру-
ги ншчашио ногу бежећи исиред милицнје«. Ршрко нам 
то исприча, па се негле изгуби, а нас тројица заноћисмо 
у тој кући. 

Из Коврена стигосмо у Козицу, па из Козице, ноћу, 
преко Обарди доћосмо у Камену Гору. Л>уди се заба-
внше око нас и на брзииу нас сиаблеше хлебом. 
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Милојица Колашинац и друг артиљерац поћоше пре-
ма Јабуци и Кичеву, да тамо негде прећу Лим и нду ка 
Златару. Мене упутише да идем у заселак Кашице. Тала 
се наћох са Вндојем Рвовнћем. Замолих га да ме поведе 
до неког места одакле се вили тај засе.лак. Изаћосмо на 
једно брдо и он рече: »То су тн Кашице«. Само што се 
Видоје одвоји од мене, ту мало даље од његове куће и 
брда на ко.ме сам стајао у селу запрашта италијански 
пушкомитраљез »бреда«. Добро сам га познао. Ослушнух 
још мало, па клизнух доле низ шу.му према Кашицама. 

У некој ситној шуми, поред путање која од куће у 
Кашицама води даље у гај и забране, чува овце једна де-
војка и плате вунене чарапе. Уз њу је и сувоњав и растом 
мали дечак. То је био партизан Шалипур. Он је бос и 
лако одевен. И поред муке што беше јако ослабио и ом-
ршавно и са рањнвим ногама, беше расположен за шалу. 
Питам девојку коме плете чарапе, а мали Шалнпур одго-
вара: »Па коме другоме већ мени«. Као да се чарапе могу 
исплести за дан, а ми с.мо стално у покрету. Ту ноћ про-
ведосмо ту.марајућн по сели и шуми да би се скупила 
наша група која је стигла од Ограћенице. Тако се до сва-
нућа прикуписмо нас око 17 другова и тај дан проведос-
мо у храстовом гају изнад куће неког Буковпћа. Вре.ме је 
бнло магловито, са кишом, и прохладно. Из гаја нисмо 
моглн излазити, јер је тамо преко потока, наспрам нас, 
како рекоше, милиција Хусеина Ровчаннна, па би нас 
могла приметитн. То је било 11. јула. 

Прешли смо и Лим 

Увече пошто се мало смрачи, скуписмо се у кућу тог 
Куковнћа, што се налазила под гајем. Постављена је ве-
чера. По вечери кренусмо колоном по један низ неке ур-
вине клизаво.м стазом у правцу Лима и Лучица. Ноћ је 
била мало тмурна, али без кише. 

Када стигосмо до воде, наспрам куће Лазара Гојако-
внћа из Лучица, отуда прегази Лим један нз вићења до-
бро ми познат друг, Златарац. Припадао је или златнбор-
ској герили или је бно нз бригаде, па је раније стигао и 
пребацио се на десну обалу Лима. Научио нас он да се 
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први који се осеНа најјачи ухвати њему за опасач, па 
тако редом један за другог до последњег - најсдабијег. 
Претпоследњи се ухвати друг Мирко Буковић, а ја за 
њега као најслабији. До мене је требало да се ухвати дру-
гарица Сафа Лотрић, али она вероватно због моје слабе 
снаге не смеде, него остаде седећи на обали. Кад бејас.мо 
на матици воде, она нас занесе тако да се скоро збис.мо 
у снон. Утом ми се с ка.мења оклизнуше обе ноге и пру-
ћих се по води. Тада Мирко чврсто стеже моју руку из-
мећу своје мншнце п грудног коша, те се не истргох већ 
поново одупрех ногама о камење. Кад прећос.мо на десну 
оба\у, онај друг опет прегази Лим и преведе Сафу. То је 
било ноћу измећу 11. и 12. јула 1943. године у Лучнцама. 
Прије сванућа стигос.мо у село Дивце. Тако се у Днвцн-
ма, месту одакле сам са узвиком »Оде пролетер са про-
летерима«! 23. апрнла 1943. године кренуо у Златарску ге-
рилу, заврши мој пут од Сутјеске до Лима. Тада смо стиг-
лн на свој терен, где су нас прихватили позадински рал-
ници и родбина. 

Шаин ГАТБЕВИћ 
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НА ШТАКАМА ПРЕКО СУТЈЕСКЕ 

Аванаестог јуна 1943. године једииице ТреКе днви-
знје и рањеннци Центраше болнице још на Вуче-

ву подељени су у некодико ешелона. Осванули с.мо не-
посрелно испод Волујака збијенн на простору свега неко-
лико стотина метара од непрнјател>а. Са свих страна на-
ступале су немачке снаге. Са Дурмитора, преко Сушице, 
Пиве, Вучева, сустизали су зачеља наших јединица. Од 
правца Никшића избиле су на Волујак, иепосредно на 
наше лево крило. Од Шћепан-Пол>а ударали су на наш 
десни бок, а испред пас, на лииији Пурево, Зеленгора, 
Кошур, Озрен, Борач и непосредно поред Сутјеске поно-
во су склапали обруч, који су пролетерске брнгаде, прве 
ударие фупе, са Врховним штабом, прн: пеколико дана 
пробиле. 

За заштиту јединице прве ударне фупе и Централне 
болнице Трећа дивизнја водила је жестоке борбе од 
Таре, Дурмнтора и ширег простора све до Вучева н Во-
лујака. Сала је дошла скоро у безизлазну ситуацију. Док 
су јединице прве ударне групе, углавном нзашле из кри-
зе, за Трећу дивизију, са Цеитралном болницом, наступи-
ла је најтежа ситуација. Примаклн су се одсудни, не 
дани, већ часовн. Требало се што пре извлачити из такве 
ситуације. 

И тек што је зора најавила светлост дана, а сунчевн 
зраци се пробијали кроз густу шуму, као да хитају про-
будитн успавану прнроду и осветлити пут који.м треба да 
кренемо даље - колона партизана са рањеницима, 12. 
јуна, кренула је испод била Волујака ка Сутјесци. Велики 
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број рањенпка ншао јс на штакама, многи ношени на но-
силима, на коњима, докле су могли ла се крећу. Уска, ка-
меннта, стрма, скоро непроходна стаза, којом се спушта-
ла колона, од Драгош-седла ка Сутјесци, отежавала је 
норма\ан нокрет. Сваког момента чуо би се уздах бора-
ца, стропоштава)ве рањепика покрај стазе и повици: »По-
мози мн, друже«, »Прилржи ми штаке«, »Завиј ми рану«, 
»Придржи да прећем камеп>ар«. Били су то мучни часо-
ви. Треба\о је помагати рањеницима, а сами смо били нс-
рпљени и беспомоћни. Колона бн се чесго прекидала. 
Мора\и су се прикупљати рањеннцп. 

Спустили смо се близу Сутјеске. Бнло је нешто пре 
полне. Густи облаци наткрили су нас и затворилн кањон. 
Почеле су да севају муње, а киша да лнје као из кабла 
по изнемоглим лицима пролетера. Скоро истовремено 
сручила се на нас и кнша тоновскнх граната са правца 
Кошура и с. Гранлића. 

Сада се није знало олакле више сева н пуца, или с 
неба или са зе\с\>е. Као да су се и ирнрола и људн уро-
тили протнв нас. Олјеци двоструке фмљавине рачлегали 
су се кањоном Сутјеске и ироносили на све стране глас 
одсудног боја. Ехо те фмљавине злослутно је допирао до 
ушију и многих мајки нролетера н стезао њихова срца. 
Сутјеска је већ навикла примати пролнвену крв и проле-
тера и фашиста. 

Тога дана број рањеника се стално повећавао. Скоро 
свака испаљена топовска граната носила је са собом смрт 
неком пролетеру, нарочито рањеницима. којн су беспо-
моћно лежали у тој стрмој врлети. 

Заборавилн смо на себе гледајући оне које су притис-
нуле тешке ране. Миоги рањеници беспомоћно су седели 
уз неко дрво, лежали поред пута, стајалн на штакама у 
иолусну. Неки, стиснутих зуба, напрежу последњу снагу 
ла одоле боловима. Неки, опет, љуште кору са стабла, 
сфужу језфо н једу, или пак зубима стежу парче живог 
меса. На неким месгима седе по групнцама и разговарају 
упућујући један другом другарске поздраве, свесни да су 
то последњи часови зајелничког живота На њиховнм ли-
цима оцртава се огорчена мржња нрема онима којих учи-
нише неспособним да и даље побећују и жнве. Прилази-
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ли смо им п разговарали. Многима су речи постајале не-
јасне, полуизговорене, мукле. Мнслили смо: спасили смо 
их кол Прозора, носили нреко Неретве, Дрине, Тарс, 
Пиве и зајелно с њима побеђивали, а сала. . . ? Да ли смо 
постали беспо.моћнн? Не, у нама нма још снаге! У нама 
се раћа нова снага, осећамо је како навире. Не, нисмо по-
бећени. Ми ће.мо и овог пута победнти. 

Ишли смо од једне до друге групе рањеника. Тражи-
ли и посећивали познанике и другове из своје јединице. 
Али, осећај је према свима био једнак. Наилазили с.мо и 
на оне који дају зади>е знаке живота, с којим се растају. 
Савијали смо нм руке и испружали мртва тела. Нпсмо из-
говарали гласно, али су нам ове мнсли кружиле у нашој 
свести: »Осветићемо вас«. 

Неколико нас је пошло да тражи другове из једини-
це. Разговарали смо о Драгу Берковићу. Он је био непок-
ретан. Како бн он сал са пушкомитраљезом неустрашиво 
крчио пут јелиници, као што је то чинио на Орлишћу, 
Неретви, Прењу, Дрини и свуда куда је пролазио пети 
батаљон Треће санцачке пролетерске брнгаде . . . 

- И Данило Јауковић, наш ко.месар багаљона, ту је 
негде. Морамо га потражити - рече један друг. 

- Свакако - одговорили смо и иаставили разговор о 
комесару. 

0 свему је он брннуо. О одмору, одсвању, храни, бо-
лести. И Радисав Остојић је ту, наш митраљезац, са ста-
рим оцем Бошком. Није хтео да се одвоји ол сина. Са 
њнм је заувек на том попришту хероизма и смрти ос гао 
у нераздвојивом загрљају. 

Чинило нам се да су и горе Сутјеске суморне, жалос-
не, што се крвљу заливају. А управо оне биле су наш је-
динн савезник. Скривале су нас телом свога дрвећа од 
смртн коју би још тога дана многи доживели без њихове 
заштите. 

Тога дана спремали смо се за јурнш нреко Сутјеске, 
многн у последњи. Док смо разговарали о нашем налету 
који ће бити незадржнв и донети нове победе, мисли нам 
се нису одвајале од рањеннка. Иако се на лицу пролете-
ра, због тешких свакодневних борби, неспавања, глади и 
умора, испољавала исцрпљеност - борбени дух, вера у 
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победу, то неопипљпво, а.ли најубитачније оружјс протнв 
непријатеља, била је снажнија од његових тенкова, топо-
ва, авиона и силе фашиста супротстављене против нско-
лико хиљада пролетера. И рањени другови нису клонулн 
духом, нису губили веру у победу. 

- Иднте, друговн, напред, јуришајте на фашисте не 
обазирите се на нас. Ми ћемо с вама докле буде.мо мог.ли. 

Сви који су мог.ли било како да се крећу ступалн су 
заједно са нама - напред! 

- Идемо док последњи дах снаге осећамо. Уложимо 
га у борбу против фашиста на фронту, у стрељачком 
строју, боље него да жнвн падамо у њихове руке. 

Када је 13. јуна у зору дошао час преласка преко 
Сутјеске, час ступања у одсуднн бој, н рањеници, који сгу 
могли било како да се крећу, на штакама, пузећи и на 
коњима, загазили су са својим друговима преко реке у 
стрељачкп строј. 

Мирко ВРАНЕШ 
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ПРОБИЛИ СЕ ИЗ ОБРУЧА НА СУТЈЕСЦИ, 
ПАЛИ НА РАСПУЕУ В И Ш Њ И Ц Е 

После борбе на Сутјесци, већа група бораца Ш 
пролетерске сапиачке брпгалс пробила се преко 

Вучева и Пиве. Спустнла се у кањон Таре код Тепаца. 
Билн смо изнурени, гладни и босн, а пред нама се нашла 
наловпта и хучна планннска река Тара. Пред групом је 
настала лилема - како прећи ту брзу реку. На њеној дес-
ној оба\и, на јужним обронцнма планине Л>убишње, на-
лазили су се Италијани. Они су контролиса\н сваки пре-
лаз преко Таре, да би онемогућнли пребацивање парти-
заиа у правцу Санџака. 

У тој, тако рећи, безизлазној ситуацији осмехнула се 
и срећа. Угледали смо сплав на лесној обали Таре којим 
су се вероватно и раније пребацивали наши борци. У гру-
пи је било мало другова који су знали пливати. Лато је 
нарећење да Емин Аџовић, добар пливач, преплнва Тару 
и пребаци сплав на леву обалу. Емни, звани Емчо, правао 
се да не.ма снаге да преплива Тару јер је »мртав« гладан. 
У групи са нама налазио се један Банијац, тифусар, који 
је у својој торбици носно ма\о брашна. Били смо прину-
ћени ла узмемо од њега брашно и да на брзнну скувамо 
порцију скроба. Тако је Емчу враћена снага. Препливао 
је Тару и пребацио сплав на леву обалу. 

Жарко Видовић, начелник штаба III пролетерске са-
нџачке брнгаде, поделио је борце по групама за пребаци-
вање преко реке. У прву групу одредио је само пливаче, 
нас десет, да бн смо нспробали иоснвост и снгурност 
сплава. У осталим групама, осим појсдиннх плнвача, ве-
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ћина су били непливачи. У првој групи били су: Милосав 
Стиковић, Драгица Парезановић, Живко Грујичић, Ара-
гомир Боновић, лва Далматиица и три Босанца, чијих се 
имеиа не сећам, и ја. Пред мрак, Емин Аиовић нас је уз 
крајње напоре пребацио на десну обалу Таре. Ту, поред 
реке, чекали смо пребацивање друге групе. 

Кала је група кренула, велики талас је прекрио сплав, 
а матица га је почела носити далеко низ воду, те изба-
цила на леву обалу са које су и пошли. Док се група бо-
рила са снажним таласима воде, са сплава се зачу узвнк 
чији се ехо далеко разлегао кроз клиеуру Таре. Са поло-
жаја изнад реке Италијани су приметили наше пребаци-
вање. Отворили су ватру. Бацили су светлеће ракете које 
су пљускале у Тару. Митраљезн су штекталн, а куршуми 
фијукали око нас. Тако је лаље пребацивање бораца оне-
могућеио. 

Моја фупа остала је усамљена на десној обали Таре. 
У подножју стрме планине решили смо да се самн про-
бије.мо кроз непријатељски обруч, пре.ма Љубишњи. На 
брзину смо пребројали расположиве метке, а последњи 
је свако од нас оставио за себе. У колони по један. нас 
десет, као по командн, потрчали смо уз окомите клисуре. 
Ноге су клецале, отказивале, несвестица се јављала н уб-
рзо смо морали застати. Схватнли смо да изнуренн и 
гладни не можемо наставити тим темпом. 

Накои кратког предаха, кренулн смо узбрлицо.м до-
ста успорено. Целу ноћ верали смо се уз успон. У зору 
смо се нашли у шумарку. Кретали смо напрел. Пред иви-
цом шумарка зачусмо тихи жагор који је иостајао све 
јачи. Потом - репертирање оружја. Из заклона угледасмо 
фупу италијанских војника. Стајали су око ограћеног 
тора оваца. Двојнца су ускочила у тор и додавала овце 
осталнма. Иснразнили су тор н кренули даље кривудавом 
стазом. 

Кроз ретку јутарњу измаглицу, нспред нас, утледасмо 
контуре планине Љубишње. Гледали смо негремнце у 
том правцу, али је она за нас, исцрпљене, изгледала да-
леко. Пре.моренн н изгладнели изгледали смо као сенке. 
Кидалн смо лишће са лрвећа и гутали недовољно сажва-
кано, да бисмо бар мало утолили глад. Оллучили смо да 
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се ту одморимо. Утонуди смо у дубок сан. Око подне нас 
је разбудио друг који је био на стражи. То поподне било 
је врло напорно. Пре сумрака избили смо на плато Мешт-
ровац. Готово у истом трену углелали смо много разапе-
тих шатора и италијанске војнике којн су се журно кре-
тали. Упали смо у непријатељски логор. Наши.м упадом 
били смо изненађени и ми и они. За тренутак с.мо се гле-
да\и. Загим су Ита\ијанн уз ноклике потрчали према 
нама. Повукли смо се назад, у шуму. Викали су да ста-
немо, а затим осули паљбу. Пуцаш с.мо и ми. 

Кала смо истрчали из шуме, јурнули смо низ падине, 
падали, устајачи и превртали се, придржавали се за жбу-
п>е и растнње да се не поломи.мо. Ноћ је пада\а. Нашем 
другу откачила с војничка порција одскакивача преко ка-
мења. а њен звекет да\еко се чуо. Непријател. је насуми-
це баиао бомбе за иама Нико од нас ннје био рањен. На-
стала је тишина. Тихо смо се дозиваш да проверимо јес-
мо ли сви на окупу и да ли је ко поврећен прн иадању. 
Окупили смо се код каменлра. Од изнурености нисмо 
могли дал>е, Кратак договор. Ту ћемо провестн ноћ, а 
сутрадан одредити правац ла.љег кретања. 

У зору нас је разбудио хладан планински ветар. 
Хладноћа је продирала у кости. Иако је био јуни, на пла-
нини су ноћи хладне. Нестрпљиво смо пшчекивали сун-
це. А онда, смо схвати.ш да за нас мира нема. Пут у неиз-
весност и даље траје. Пење.мо се уз стрме падине. Сутра-
дан, у поодмакло јутро, пред нама се нружа\а зараван. 
Владала је тишина. Испол разгранатог дрвета осматра\и 
смо околину. Са десне стране угледали с.мо дрвену чо-
банску колибу. Иза колибе простирала се шума која се 
спуштала косо наниже. На колиби су широ.м отворена 
врата. Обазриво смо прилазили. Била је празна. На ог-
њишту је још пламтео наранцастоцрвени пламичак из 
жара којн је постепено догоревао. То је био знак да је 
иеко пре нас ту боравио. Претпоставили смо да су то 
били борци који су се испред нас пробијаш. Ужурбано 
смо прикупили гранчице да се ватра не угасн. 

Око колибе било је пуно коприве. Са једне стране бр-
внаре налазило се дугачко дрвено корито које је служи-
ло за хватање кишнице. У кориту се задржало ма\о воде 
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која је по површипп била прекривена густим зеленкасго-
жућкастим слојем. Један друг је брзо скинуо густи слој, 
те војничком порцијом захватио устајалу воду. Другн је 
вешто брао коприву и стављао у порцију. Радовали смо 
се гутл>ајима топле »супе«. Задужен је друг који Не пази-
ти ла се порнија не проспе. Нас девет често се с.мењива-
ли на стражи. 

Дошао је рел на мене. Обилазила са.м око колибе н 
посматрала. Кала сам у нзвиђању начинила последњи 
круг да бих нза тога предала дужност иа стражи, тргла 
сам се и застала. Јасно сам угледа\а с леве стране како 
нз шуме излази група италијанских војника са окаченн.м 
пушкама и митраљезима о раменима. У испруженим ру-
кама носили су дрва. Потрчала сам ка улазу колибе и уз-
викнула: »Излазите брзо, ево Италијана«. Истовремено су 
и они угледали мене, побацали дрва и појурили. Дрва су 
им, очигледно, била потребна за ложење ватре у колиби, 
коју су били запосели пре нас. Десно од колибе утрча\и 
смо у шуму. Отворена је вагра. Пуцали смо обострано. 
Од укрштене ватре са дрвеНа су падале гране и гранчнце. 
Један друг је лакше рањен у руку. Борба се постепено 
стишавала, а ми смо се и даље спуштали у шуму. Када 
смо застали, зачуђено смо при.метпли да је друг који је 
кувао коприву све време у једној руци носио порцнју, а 
у другој пушку. Из порције се испљускала вода, а на дну 
остало је само ма\о коприве. 

СледеНе јутро кренули смо даље. У подножју брда 
угледали смо село. Касније смо сазна\и да је то село 
Вишњица, пљева^ски срез. Пара\елно ивици шуме пру-
жао се ширн иут који се са десне стране спуштао у село, 
а са леве у шуму. Одлучили смо да цео дан остане.мо у 
шуми. Посматра\и смо село и нис.мо уочили ништа зна-
чајно. Изгледа\о је да у њему влада мнр. У поподневним 
часовима жене су у торовнма музле овце. То је бно ве-
лики изазов за нас. Тога дана одрелили смо даљи правац 
кретанл. Закључили смо да је за наше пробијање подес-
није, а и мање упадљиво. ако се поделимо на две мање 
фупе. Тако смо и поступили. Касно по полне прва фупа 
од пет другова кренула је лево, путем, кроз шу.му. Мило-
сав СтнковиН, Драгица ПарезановиН, два Да\.матинца и 
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ја спустили смо се у село. Кретали смо се даље од кућа, 
испод једие косе. Никога иисмо сретали. Посматрали смо 
кућу која је била удаљеиа. Планпралн смо да ноћу при-
ћемо тој кући ради лобнјаља ниформација о непријатељу. 
Нешто касније иза пас се чула граја. Најпре су то били 
неартнкулнсани гласови и узвиди, а зати.м су, као разја-
рене зверн за нама трчалн четници. Схвативши ситуаци-
ју, употребили смо последњи атом снаге трчећи напред 
да се докопамо друге шуме. Драгица н ја смо готово упо-
редо трчале. Испред нас је доста из.макао Милосав Сти-
ковић, а иза нас су мало заостали Далматннци. Четници 
су довикнва\и: »Хватајте их живе«, уз најгоре погрдне 
речи. Видећи да им измичемо, отворили су паљбу. Меци 
су падали око нас. Драпша ми је нспрекидано говорила: 
»Само да стигнемо до оне окуке, само да што пре палне 
мрак«. Трчали смо и даље. 

У једном тренутку учинило ми се да више не чујем 
њене кораке. Окренула сам се и угледала је испружену са 
лицем у шипражје. Звала са.м је и подизала јој рамена. 
Није се одазивала. Кал сам јој полигла главу а из уста је 
текао млаз крви. Лећа су јој била изрешетана. Нисам ве-
ровала својим очима да је Драгнца мртва. Није ни гласа 
пустила. Избезумљена сам клекла поред н>е и поново јој 
подиза\а главу која је палала, а крв је све више лила. За-
чула сам јаук. Окренула сам се у правцу одакле су чет-
ннци јурили за нама и угледала Дачматинце. Један је већ 
падао, а убрзо и другп. Остали су непомични на земљи. 
После рата сазнала са.м ла су тада Далматинци били теш-
ко рањени и да су их четннци предали та\ијанској ко-
манди у Пљевљима. Та\ијани су их стреља\и. Ннсам ус-
пела да доћем до њих, јер су четници већ пристигли. Уг-
леда\и су ме. Њихово урлакање као да ми је дало нову 
снагу да још брже измичем од њихових нрљавнх, кољач-
ких руку. 

Када сам стигла до окуке, коју је Драгица помин>а\а, 
видела сам ла је један део обрастао у густо и восоко зе-
ленило. Шума је бнла удаљена па не бих могла стићи до 
њен. Дах ми је нестајао. Без размишљања убацила сам се 
у зеленило. Пишгољ сам огкочила. Чека.ла сам погодан 
тренутак. Када са.м нсирел лица размакла лшнће и гран-
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чнце, угледала сам подаље, па брисаном проетору, Мило-
сава СтиковиНа. Оикол>авала га је лруга фупа четника. 
Прилазила му је иза леНа. Милосав је пуцао. Испалио је 
више метака. Зачуо се јаук четника кога је Милосав ра-
нио. Дозивао је: »Куме, ранн ме партнзан, куме Јоване« 
Јован Јеловац био је четнички командант. 

Чегници су раннлн Милосава у ногу. Он се затету-
рао, а затим сео. Из тог положаја испалио је још неко-
лико метака. Последљи је уперио у себе. Четници су се 
окупили око н>ега. Милосав Стиковић је за јунаштво и 
храброст у борбама проглашен за народног хероја. Док 
сам гледала шта се догаНа са храбрим Мнлосавом, четнн-
ци су пројурили поред мене у правцу шуме. Веровали су 
да сам гамо побегла. Полако се п ноН спуштала. Ја сам 
остала непо.мнчна. Тада је из мене избио вулкан плача. 
Грчеви бола за изгубљеним друговима су ме раздирали. 
Остала сам сама. Тешке мисли су се ројиле. 

На тренутак све то нресече фуба стварност. Четници 
опет долазе. То су они који су јурили за мном у шуму. 
ВраНали су се назал, истим путе.м. Што су се ближе при-
мицалн све сам разговетније чула о чему говоре. Распра-
вл.алп су и викали једни на друге како су дозволилн да 
нм партнзанка умакне. То су пропратнли пофдним речн-
ма. Затнм су застамг. Један од њих нздавао је наредбу: 
»Одмах да се поставе страже на излазима нз шуме, а сут-
ра у цик зоре да се префесе цела шума п сваки шума-
рак. Да је живу доведете«. Изгубили су се у ноНи. У мени 
су одзвањале речи: »Да је жнву доведете«. Зна\а сам да 
ту не могу ј у ф о дочекати. Али, како поНи лал>е кад је 
понестала снага. Дуго сам се борнла са собом. И најзад, 
кренула. После дуже времена нашла са.м се у долини. Не 
знам куда сам све пролазила у мрклој ноНи. Киша је све 
јаче падала. Земл>а се развлажила. Ударала сам о камење 
н стење. Газила по барама. Осетпх да стадох на камење 
босим стопалама. Отпала су мн расквашенн ђоновн ста-
рих баканџи. Покушала сам дал>е ла корачам, али сам 
исекла стопала Заста\а сам, села на камен и чека\а 
зору. V рано јутро разбулнло ме је дозивање чобана и 
звекет звончиНа на сталу. Кала сам погледа\а око себе, 
угледа\а сам локву воде удубљенима на стенама. После 
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неколико дана жећн, дуго сам пила воду. Мислнла сам на 
погинуле другове које је јуче мучила жеђ. Размишљала 
сам о њима и присећала се разговора које смо волилн. 
Драпша и ја смо тнх лана једна другој обећале да ћемо 
се уколико преживимо рат и дочекамо слоооду, обавез-
но посећнвати. Она ће долазити код мене у Пријепоље, 
а ја код ње у Ивањицу. 

Присећала сам се и других разговора и договора. 
Дуго сам седела на камену, а сузе су навираче. Туговала 
сам за ливннм друговима. Неизбрисиво су ми осталн у 
сећању. Најмлаћа у групи била је Драгица. Лепа црноока 
девојка, са веселим изразом лнца, црном кратком косом, 
у облику дечачке фрнзуре. Скромна и безазлена, несе-
бична, спремна у сваком гренутку да се жртвује. Била је 
добар, храбар борац и санитетски референт у чети Ми-
лешевског батаљона. Сви смо је волели. Она нам је узвра-
ћа\а љубав својом брнж.\>ивошћу за ран.ене и болесне 
другове. За време борби била је у првим реловима, при-
скачући у помоћ рањеним друговима. Као да је и сада 
глелам како после борбе за време предаха прона\азн мо-
гућност да опере и дезинфикује завоје у кључалој волн. 
V њеним рукама завоји су се белнли. Она нх је дуго са-
вија\а, све до кобног јунског дана 1943. године, када ју 
је с лећа нзрешетао четнички митрал>ез. 

Утонулу у сећања, пренула ме је киша која је све јаче 
падала. Небо се стуштило. Кренула сам даље боса. Сле-
деће ноћи спустнла сам се у полножје шуме и утледала 
кућу на којој је био осветљен прозор. Нисам зна\а да сам 
се чудним сплетом околносги налазила у селу Врби. Не-
колико метара пре куће налазила се дрвена зграда која 
је служила за оставу. Стаја\а сам у сенци дрвета и по-
сматра\а. Није луто прошло, а врата су се отворила. При 
светлости, угледа\а сам како улазе два човека. Одмах за-
тим из куће је истрчао дечак са светиљком у руци и по-
шао према дрвеној згралн. Ушао је унутра и убрзо из-
ашао носећи нешто у рукама. Пришла сам му и благо га 
упита\а да ли су четници ту и чија је то кућа. Дечак је 
зачућено и збуњено гледао у мене и у моју капу на глави 
са петокраком звездом. Најза\ је дечак одговорио да је 
то кућа његовог оца Илнје Зеца и да у њој нема четника 
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На мојс питање гле је Илија олговорио је: »Сал је лошао 
са једним лругом«. Илија Зец је приликом формираља III 
пролетерске саиџачке бригаде, по партијској одлуци, вра-
ћен на позадински рал у пљеваљски срез. Дечака сам за-
молила ла позове Илију. Убрзо су Илија и његов друг из-
ашли прел кућу са упереним пушкама. Опггрим гласом 
Илнја је питао: »Ко је тамо прићи блнже, лозинка«. На-
јзад смо се споразу.мели. Ушли смо у кућу. Илија је већ 
био обавештен о погибијн другова. Све је знао. Кратко 
смо разговарали. Он је са другом изашао на стражу. 

Његова жена Душанка, видећн ла ми је одећа нато-
пл>ена кишом која је три лана падала, заложила је »буб-
њару«. Спустила сам се крај пећи, а она је стављала на 
сто: топло млеко, сир и велики округли хлеб. Кад сам 
прилазила столу, чинило ми се, због дугог гладовања, да 
је тај хлеб ма\и и недовољап за мене. При првом гутљају 
млека стегло ми се фло. Нисам могла да гутам. На столу 
је све остало нетакнуто. Душанка и њена мајка превнјале 
су ми нсечена и избодена стопала. На брзнну су мн на-
правнле опанке. Ускоро је дошао Илија са другом. Олве-
ли су ме у њихову »базу«. После лва дана одмора, уз по-
моћ Илије, ухватила сам везу са фупом Златараца и Во-
јом Лековићем који су се нашли у пљеваљском срезу. 

Аеса РАКЕТИИ 
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СУЗЕ И ПОНОС 

Пробој Треће, Савине дивизије, са С\тјеске остаће 
ми у трајном сјећању. Наша 3. пролетерска са-

нџачка бригада била је у заштитиици Дивизије и рање-
ника. Данима је храбро и вјешто одолијевала насртајима 
Прве брдске њемачке днвнзнје, која је дошла са источног 
фронта. Тринаестог јуна, у расвит зоре, бригада је са V 
црногорском и још неким мањнм једнницама пошла у 
иробој. Били смо на двадесетак метара од њемачких ро-
вова кад је изнад почела ураганска паљба п са једпе и са 
друге стране. Наш батаљоп повео је на јуриш Милован 
Пековић и првн њемачки рововн били су прегаженн. По 
мраку смо се хвата\и за гуше са буновним Ннјемцима 
које смо потпуно изненадили блиском и убитачном ват-
ро.м и ручним бомбама. Напрелујемо уз брдо. Али, како 
се ближи свитање, наше жртве су све веће и осјећа се да 
нам снага понестаје. Прешли смо у одбрану и воднлн 
борбу скоро до подне. Вилимо да се напријед не може 
и да нас туку са сваке стране. Видимо огромне ешелоне 
Ннје.маца са Кошура, од Поповог моста, са деспе стране 
Сутјеске и од Сухе, како незадрживо напредују према 
нама и према Тјентишту глје су рањеници. Наше положа-
је немилосрлно засипали артиљернја. Чим су се магла и 
облаци разишли, дошле су »штуке«. Уз продорне звуке 
сирена бацају бомбе на нас, на рањенике и у мећупрос-
торе. Долина Сутјеске је у диму од барута. 

Чујемо гласе команде: »Форверс!« и видимо прибли-
жавање са сваке стране. Један авион баца летке, које 
скоро нико неће да узме. Ипак неко гласно чнта и смије 
се, јер на њима пнше да се нредамо и да нам тај летак 
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служи као пропусинца н гаранција да ће нам поштедјети 
живот. Миого је људи погинуло, па видимо да се пробити 
не можемо, јер је испред нас неколико линија ненрија-
тељеве одбране. 

Одлучили смо да се спустимо ка Сутјесци поред које 
врве непријатељске колоне. Страх не осјећам, али осјећам 
тугу због призора: свуда мртвн, разбацана опрема и 
оружје и Ннјемаца и наших бораца, доста рањеника без 
појединих дијелова тијела, али још живих и беспомоћних. 
Иза жбуња или дрвећа чују се тихи гласови наших дру-
гова. Испред нас неколико мртвнх другова из иаше бри-
гаде, а мећу њима и Ката Караматијевнћ, са прекрште-
ним рукама на грудима, покрнвена марамом. Помислнх 
да ју је то отац прота Караматнјевнћ »сахранно«, па ми 
проће језа кроз тијело при помисли како се тада осјећао. 
Из тога размишљања ме трже тихи глас: »Свето, јеси ли 
то ти»? Био је то брат Божидар, избезумљен, гологлав и 
поцијепан. Једва сам га препознао. Снажно се загрлисмо. 
»Знаш ли да је погпнуо Сава?« упита ме да други не чују. 
»Сал сам дошао са тог мјеста«, одговорнх још тише. Гле-
дам га како је пропао за двије недјеље. Нема седамнаест 
година. Неискусан је и за такве тешкоће неприпремљен. 
Стутшо је V партизане прнје мјесец дана и нашао се у на-
јтежој бнци нашег рата. 

Упутисмо се према Сутјесци заклан>ајућн се за жбу-
ње, а негдје н иузећи да нас Ннјемци не би примјетили. 
На јелном пропланку угледасмо групу другова из брига-
де, мећу којима: Жарка Видовића, Милоша Влаховнћа, 
Фњ\отија Кљајића, Десу Булатовић, Зорку и Бока Зиндо-
вића, Бранка Петковића, Буља Влаховнћа, Јанка Микнћа, 
Влада Рондовнћа и још неколико Бјелопољаца и Мојков-
чана. У највећој тишини нрелазимо Сутјеску. Испод вели-
ког дрвета саопштена нам је одлука ла се по мањим фу-
пама пробнјемо назад према Санцаку. Мој брат Божидар 
и ја смо се укључилн у фупу Шаховнћана. Пошли смо 
према Вучеву. Билн смо исцрпљени и веома гладни. Око-
ло колоне н фупе Ннјемаца у сталном покрету, па смо 
тихн и напредујемо корак по корак. Углеласмо стијену 
која је имала косину под којом смо се склонили да нас 
Нијемци у покрету не открију. Пред мрак испред нас се 
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појавила овиа која је, бјежећи од пуцњаве, изгубнла ста-
до. Договорили смо се ла је ухватимо да бисмо мало уто-
лили глад. Нијесмо је одрали, већ је свако добио парче 
меса са кожом и вуном. Једемо сирово месо првн пут у 
животу. Личимо на вукове. Али, то нам је дава\о снагу ла до-
ћемо до Вучева на које.м су још увијек били Нијемци. 

Пењемо се у тројкама ноћу, уз стрме планинске па-
дине. На челу нашс групе је Филотије. Он познаје тај 
крај. јер је био курир у штабу бригаде. У близиии Вучева 
наићосмо на групу Драга Лучнћа са мајком Луцијом, 
Душаном Журићем и Милком Бошковић. Они се при-
кл>учише нашој групи. На Вучеву наилазимо на групе из 
оста\их бата\>она наше бригадс. Оне се такоће пробијају 
ка Санцаку. Наилазимо на групе тифусара. Избезумљеии 
од глади и температуре, стално зову у помоћ н траже 
хране. Многи су на умору н једва дају знаке живота. Див-
ни су то мо.мци, из Баније и других крајева, којн су се 
храбро борили широ.м земље, а сада пред нашим очи.ма 
у.миру од гла\и и болести. 

Склањајући се ол непријатеља, уфабили смо трену-
так да неопажено прећемо преко моста на Пивн, па смо 
16. јуна стиглн до Пивског манастира. Почела је да пада 
киша. Склонили смо се у манастнр и на\ожилн ватру да 
се огријемо. Дрва су била мокра, па се развно такав днм 
да смо моралн бјежати из цркве. Видљнвост је била сла-
ба н зато смо поставнли внше осмаграча. Драго Лучић 
дале знак ла се непријател. приблнжава. Одмах заузесмо 
борбени распоред, али непријатељ на нас није иашпао. 
Нијесмо смјели заноћити у црквн, јер је порел ње волно 
пут, па смо се смјестили у оближњој шуми изнад цркве, а 
предвече наставили пут према Тепцима. На путу за Теп-
це, у сукобу са та\ијанском патролом, погибе мој брат 
Божндар. Неизмјерно сам волио брата. Од туге срце хоће 
да препукне! Гушим се у сузама које кријем и осјећам да 
ми нестаје ваздух. Сјетих се његовог дјетињства и љубавн 
према менн. Тежак је то бно ударац, али сам као кому-
ниста морао и то да претргшм хабро и достојанствено 
како не бих изазивао деморализацију других. Осјећам да 
друговн саучествују са мном, па ми то олакшава бол. 

Изнад Тепаца нан.лазимо на мртвог Рада Бајчету, 
кога другови ннјесу успели ла сахране. Раде је био вели-
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ки јунак. герилаа и комесар чете у нашем батаљону. 
Спуштамо се пред зору у село. Пронаћосмо сељака Мн-
лутнна који је превозио сплав. Милутин је почео да нас 
уцјењује. Тражн да му свако од нас да кошуљу, па ће нас 
пребапити. Видимо ла не воли партизане. Драго Лучић и 
Боко Зиндовић су скинули кошуље и дали му их да нас 
превезе. Размншљам о томе како смо ми, партизанн, так-
тнчни и са пуно обзнра. Умјесто да му ставимо пухпку 
под фло и натјерамо да нас превезе, ми му дајемо 
кошуље и остајемо голи. 

Један од другова пронаће волујску главу која је јако 
заударала. Мајка Лупија је узе н V некој канти од гаса до-
бро искува. Појелн смо је у еласт, јер, осим лишћа и сри-
јемуше, још од Вучева ннјесмо ништа јели. Пошто смо 
прешли Тару, започесмо мукофпно пењање уз стрме и 
жбуновите страие. Пред вече стигосмо под Бобово. 

У правиу нашег кретања примнјетили смо талијански 
логор. Договорисмо се да, чим падие мрак, проћемо из-
мећу Талнјана, јер ако они крену у нретраживање - не-
мамо шансу да се извучемо. Ако нас нападну при пролас-
ку, одлучили смо да им живп у руке не падамо. За том 
нам заклетва ннје била погребна. Договорили с.мо се о 
сигналима и да се представимо као четницн, а н да се за-
устављамо. Ако нас на то присиле, отворнће.мо ватру. 
Формнрали с.мо колону и кренули кроз логор не обази-
рући се на Талијане. Они гала.ме н јуре око ватре на ко-
јима нешто прже и кувају. Срећно смо прошлн кроз ло-
гор н наставили пре.ма Глибаћима. У шуми, на пристојној 
даљини ол Талијана, сјелн смо да се олморимо и чести-
тамо један другом на подвигу. Поред умора мучи нас сто-
мак, јер смо, испред талнјанског логора наишли на башгу 
н свако је појео по главнцу лука. Тешко с.мо путовали до 
Крутшца. У кући Маринка Голубовића примише нас као 
роћене и добро нахраннше. Наставилн смо пут према 
Стожеру, иа изнад Шековића. Ту смо срели мога оца н 
мајку. Кал ме мајка угледа, повика: »Благо мени, ево мени 
мојих соколова«. Послије поздрава, сјетно упита: »А, гдје 
је Божидар?« Сузе мн поћоше ннз лице. Мајка ме снажно 
заф.ли. »Немој, рече тихо, дао је живот за слободу«. 

Свето шр РАШЧАНИН 
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РАДОСНО И З Н Е Н А Б Е Њ Е 

Био је 28. августа 1943. године. Велика Госпојина -
вашар у равном селу Ивању, кол Пријепол>а. Око 

црквншта и школе слегло се лоста света. Необично мно-
го за сурове ратне прилике. У вашарској гунгули видим 
и понеког партизана из протеклих офанзива, без оружја, 
»мирнодопски« опуштеног. Нико никог и не пита откуд 
се ту обрео. Тог лета, управо после драматичног поврат-
ка са Сутјеске, партизани су се појединачно, удвоје или 
у фупнцама, кретали по селима на десној страни Лн.ма. 
Организоване војне јединице на том атару није било. 

Увече, 29. августа, моју бројну фамнлују (17 чланова) 
чекало је изненађење. За време вечере сесфа Рада је из-
ашла напол>е да донесе воде. Потом је без даха утрчала 
внчући пригушено: »Бежите, ево четника!« Настала је па-
ника. Неко је угасио иетролејку. Заврнштала су деца. За 
тили час отац Никола је искочио кроз нрозор, са висине 
од три мета. Повредио је главу. Стриц Мишо, искусан 
војник (погинуо у партизаиима те јесенн), присебно је 
стао нза кућннх врата, на која је истовремено неко залу-
пао. Кад су се врата отворила, угледао сам на прагу две 
људске фнгуре. Једна је била ослоњена на штаку. У дру-
гој сам пренознао партизана Вуколу Симића из Страња-
на. Борац са штаком је закорачио у холник и са очитом 
жел>ом да отклони наш страх благо је рекао: 

- Не бојте се, мн смо партизани! 
Тек тада на његовој капи спазио сам црвену петок-

раку. То као да је појачало црвенило његовог младолнког 
лица. Одмах се представио: »Ја сам Бошко Шкрбовић. 
Момче, где су домаћинн«. 
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Сав радостан што видим да су то партизани, река да 
је Нпкола нобегао, а стриц је близу. Намигнувши, нока-
зач кажинрстом Мншова стопала која су вирила при дну 
врата, удаљена од наших ногу јелва нола метра. Стриц, 
чувшн све то, хитро искочн иза врата и, салутирајући 
војннчкн, стаде пред Бошка. Изиенаћеии сусретом, они 
се срдачно поздравише. 

Док је траја\о то поздрављање, фупа од петнаестаак 
партизана продефилова\а је испрел куће. Поседали су по 
ливалн. Од узбућења мени се учинило да их и.ма стотину. 
Дозвали смо оца ла се врати кући. Позвали смо све бор-
це да ућу у велику собу, где смо унели столове и клупе, 
као за славу. Скуван је качамак, узварено млеко, спре-
мл>ена вечера. Позва\и смо роћаке и комшије, јер смо се 
силно обралова\и што вндимо оволнко партизана. V том 
броју нисмо их видели од оног фата\ног фебруара 1942. 
године. Скоро свс знана лица Милешеваца: Газо, Ми-
туша, Селмо, Емни, Перо, Чаравеша, Шпица, Драго... н 
понеки Злагарац. 

Као у сну дожнвели смо ову узбудл>иву ноћ. Бошко 
и Селмо слнковнто су прича\и о ложивл>ајима из офан-
зива, нарочнто о бици на Сутјесци, о снази иартизана и 
њиховој сигурној победи, без обзира на велике губи гке. 
И тек тада вилимо колико непријател>и свих врста лажу 
када се хва\е да су партизани заувек уништени. 

Само десетак дана раније присуствовао сам необич-
ном призору: од куће Лека Јањушевића, нза сопотничких 
водопа\а, кретао се »брзнном пужа« ка школи Шахин 
Бурћевнћ, изнемогли партизан са Сутјеске. Тај пролетер 
и миљеннк села, бивши најамник, толико је ослабио да је 
имао 40 килофама Кад га је у таквом стању угледао чет-
нички кмет Милан Л>ујић, он је са брда на брдо звао по-
знанике н поспрдно питао: 

- А виће ли болан не био, како маршира ова њина 
Црвена армија? - показујући на Шахинов нестабилан ход 
и тетурање. Кметова нронична жаока одјекнула је у селу. 
Непријателш су лнкова\и у злобној самообманн да су 
партизани уништени. 

А ето, одмах после тога гледамо како храбри парги-
зански командир, немирнн самоишшнјатнвни Шкрбо, н 
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искусни партизаиски иолитнчки руководилац Селнм 
опет организују чсту којом окупљају растурене, бодре п 
буде ојађена села испод Јадовннка и уверавају их да бор-
ба за слободу није угашена. Та чета је ново охрабрење, 
повратак вере у победу. За наше сељаке увек је много 
већа виђена чета, него невнђена дивизнја. 

Уз вечсру је одјекнула фомка партнзанска балада: 
»На Козари гроб до фоба, тражи мајка сина свога!« Први 
пут чујем ту болну крајишку песму. Емоције узаврешс. 
Коса ми се лнже на главп. Мајка плаче ганута садржајем 
песме. V ствари, плаче јој се, јер су борцн те вечерн по-
менули имена изгинулих партизана из њених родних Ди-
ваца: Драгомнра, Мнленка, Ннколу, Рала Дивна. И тужни 
н весели разговори фајали су до свануђа. А онда је ус-
ледно покрет. Мнслнмо и бринемо: куд ли олоше и шта 
ли том народу и селу носи лан који се рађа. 

МњгораО ВЕРУОВИВ 
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III ЛДО 

БОРБЕ ЗА ОСАОБОЂЕЊЕ 
САНЏАКА 1943/44. ГОДИНЕ 



У ТРЕКОЈ ПРОЛЕТЕРСКОЈ 
САНЏАЧКОЈ БРИГАДИ 

Почетком октобра 1943. године налазио сам се на 
дужности члана Окружног комнтета КПЈ за Пол-

горицу и замјеника политичког комесара Зетског НОП 
одреда. Око 10. октобра лобио сам позив ла се јавим у 
Покрајински комитет КПЈ за Црну Гору и Боку, који се 
у то врнјеме налазио у Горњем Пол>у, у никшнћком сре-
зу. Већ сутрадан са.м кренуо на пут. 

Стнгао сам у Горње Пол>е, у сјелиште Покрајинског 
комитета, и јавио се Блажу Јовановићу, секретару По-
крајинског комитета. Он ми рече да се јавим штабу II 
ударног корпуса у Пл>евљнма, радн распореда на нову 
дужност. Тамо сам затекао Јевта Шћепановнћа Чаја, ста-
рог комунисту и искусног партијског радннка н Душка 
Вукнћевнћа, секретара Окружног комнтета СКОЈ-а за 
Никшић. И њима је саопштено да иду на нове дужности. 
Након краћег залржавања кренули смо на пут. 

Путовање до Пл>евал>а, које је трајало неколнко дана, 
било је.доста напорно, а повремено и узбудљиво. Ту и 
тамо сукобљавамо се са појединим четницима који су лу-
тали шумом као дивл>е звијери. Стигли смо у Пљевља у 
штаб кориуса. Јављамо се Мнтру Бакићу, политичком 
комесару. Он нам је саопштио одлуку Централног коми-
тета КПЈ о нашем новом распорелу. Чајо је посгављен за 
замјеника политичког комесара, а Д\опко и ја за чланове 
Политодјела 3. пролетерске бригаде. Упознао нас је са 
развојним путем те бригаде, од њеног осннвања 5. јуна 
1942. годнне па до половнне октобра 1943. године. Посеб-
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но на.м је причао о њеном страдању у борбама на Сутјес-
ци. Том приликом је изгинула скоро половина људства. 
Бригала је половнном септембра 1943. голине реорганнзо-
вана. Образован је нови штаб бригаде са Жарком Видо-
вићем, као командаитом, н Милијом Станишићсм, као по-
литичкнм ко.месаром, а и нови штабови батаљона и ос-
тали руковолећи кадар. 

Како би се бригада што нрије средила и оспособила 
за нове и тешке борбене задатке, потребно је било ла се 
у њеном раду, поред властитих кадрова, ангажују и ис-
куснији кадрови са стране. Прнје свега из Црне Горе н 
2. пролетерске бригаде. Из штаба корпуса отншли смо у 
штаб лруге пролетерске дивизије, који је био у Пљевлш-
ма. Тамо с.мо затекли Лзубодрага Бурнћа, команданта, 
Крцуна Пенезића, иолнтичког комесара, и Ралошфа Ба-
бића, замјеника команланта дивизије. Са њима смо оста-
ли краће вријеме у разговору. Они су нам причали о на-
ши.м задацима и о стању и ироблемима 3. пролетерске 
бригаде. Растали смо се од њих и отишли да разгледамо 
Пљевља. Прошло је више од двије и по године од почет-
ка нашег ратовања а ла нисам имао прилике да се наћем 
у већем мјесту. За мене је то велик и значајаи догаћај, по-
готову што је велика разлнка у односу на жнвот у гери-
ли. Не могу да се снаћем, чини ми се да сањам. Свуда 
срећем паргизане. Раздраганн су н слоболио се крећу. 
Чују се на све стране борбене паргнзанске пјесме. 

Освјежени у Пљевљи.ма, стижемо у ПријеполЈе, у 
штаб 3. бригаде. Након краћег упознавања са члановпма 
штаба брнгаде, настављен је разговор о стању у бригадн, 
њеним задацима и нашим обавезама. Станншић и Дра-
гољуб Борћевић Гоша нам причају о свему оном о чему 
нам је говорио и комесар корнуса, а\и много опшнрније. 
Сазна\и смо од њих да брнгада дејствује на простору 
скоро читавог Санцака, што је отежавало партијско-по-
лнтнчкн рад. Батаљони су мећусобно удаљени више де-
сетина километара. V то вријеме 1. бата\>он је водио 
оштре борбе против четника и муслиманске милицнје у 
рејону Нове Вароши. Истовремено 3. батаљон је водно 
борбе на сектору Пријепоље - Прибој против четника. 
Други бата\>он је био лоциран на простору Бољанићи -

158 



Поблаће - Ковач - Буковнца, гдје је водио борбе против 
четиика. Четврти батаљон био је у резерви у Пљевљнма. 
Бригада је поиуњена новим људством са којнм је требало 
појачати рад. Договорили смо се да интензивирамо нар-
тијско-политички рад у бригади и да удруженим снага.ма 
радимо на омасовљењу и учвршћењу партијске и скојев-
ске ораннзације; да приступимо организовано.м п систе-
матском подитичком и културно-просвјетном раду мо-
рално-политичког учвршћивања бригаде; да радимо на 
свестраном уздизању младих и талентованпх кадрова и 
њиховом правилном одабирању за поједине функције у 
бригади. 

Одлучили смо да што прије кренемо у јединице ради 
реализације постављеннх задатака. Оцијенили смо да 
ћемо бити у стању да све постављене задатке са успјехом 
остваримо насупрот многобројним проблеми.ма п тешко-
ћама, утолико прије што смо се могли ослонити на дру-
гове из штабова батаљона, као искусне старјешине, а и 
борачки састав, спреман за максимално залагање у раду. 
У то сам и.мао ирилике да се увјери.м обилазећп поједине 
бата.\>оне и контактирајући са руководноннм а и борци-
ма тих јединица. Приступајућп раду и реализацији поста-
вљеннх за.\атака, Политодјел, са Гошом, на челу у значај-
ном омјеру је потпомогао у раду на оздрављењу, учврш-
ћењу и о.масовљавању партнјске н скојевске организације 
у бригади и избору и оспособљавању руководећег кадра 
за извршење постављених задатака. Посебно је то реали-
зовано помоћу партијско-полнтичкнх курсева организо-
ваннх за један број млађих кадрова. Иако су једннице 
бригаде бнле непрекидно у борбама, налазило се начина 
и могућности да се редовно одржавају партијскн и ско-
јевски састанци и да се спроводи политичкн и културни 
рад у јединицама. Наша стална пракса је била да се на-
кон обиласка враћамо у шгаб бригаде гдје бисмо суми-
ра\и све оио што смо уочилн. 

У штабу бригаде свакодневно је било као у кошни-
ци. Стално неко одлази и.ли додази из јединица. Ту су ку-
рири који доносе извјештаје или односе нова нарећења 
за јединице. Често се у штабу бршаде наћу и руководио-
ци из других јединица, а и партијски и други руководио-
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ци са терена. На терену Санцака је 2. пролетерска и 2. 
лалматинска бригада. Ту је и 5. крајишка дивизија. Ту је 
и Главнн штаб за Санцак, са бројним партнзанскнм од-
редима. Повремено се на тлу Санцака нађу и лруге једи-
шше. Са свима њима одржава.мо везу и коордннирамо 
борбена дејства на тлу Саниака. 

Наше једншше су у сталној и непрекндној борбн. 
Први златарскн батаљои води већ неколико дана тешке 
борбе у ширем рејону Нове Вароши против четничких је-
диница из Србије и Саниака. Тако су једннице тог ба-
таљона 19. октобра убиле и раниле 78 четника и Штит-
кову. Добијемо извјештај да су четницн н муслиманска 
милиција извршнли снажан протнвнапад на батаљон којн 
је био приморан да се повуче у Акмачиће, на лијеву оба-
ли Увца. Том приликом је нмао и око 30 погинулих и ра-
њених. 

Мнлешевски батаљон више дана води борбу око 
Пријепоља, Прибоја, посебно у рејону Расно, гдје је 22. 
октобра разбио четнике. Двалесет трећег октобра том 
батау>ону се прилружно н Први батаљон, којн се повукао 
од Нове Вароши. Удруженнм снагама та лва батаљона су 
и заробнла око 20 четника и заплијенила веће количине 
оружја н муниције. Они су наставили борбу и у времену 
од 24. до 27. октобра на Кукању, Битовнку и Разбојишту, 
протнв ужнчкнх, пожешкнх и ариљских четника, које су 
потиснулн у правцу Прибоја и према ријеци Увцу нано-
сећи им тешке губитке. Мећутнм, и наше јединице су 
претрпјеле тешке губитке, н то 32 погинула и 17 рањених 
бораца и руковолилаца. У тим борба.ма јуначком смрћу 
је погинуо и за.мјеник политичког комесара бригале Гој-
ко Друловнћ. 

У борбама које је водио 2. батаљон, на положајима 
Бољанићи - Ковач - Руковица, нанно је тешке губитке 
четницима, али је и сам нмао неколико погинулих бора-
ца. И 4. батаљон на десној обали Лнма код Бијелог Поља 
водио је свакодневно борбе нротнв четника и муслиман-
ске милиције. 

Наша бригада, са јединицама 2. пролетерске и 5. кра-
јншке дивизије, на тлу Санџака води свакодневно успјеш-
не борбе све до краја октобра, а које наставља и у но-
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вембру. Она је у тим борбама испољила добре борбене 
квалитете и оддучност. У то вријеме велики дно Санџака 
био је ослобоћен. Успоставља се свуда нова власт и фор-
мнрају мјесни и општински, а и срески НО одбори, да би 
20. новембра било формирано Земаљско антифашистнч-
ко вијеће Санџака, као носилап нове власти. На цијелој 
ослобођеној територнјн су постоја\е партијске и скојев-
ске ортанизације, онштинска и среска руководства са 06-
ласним комитетом КПЈ и СКОЈ-а на челу. Опште распо-
ложење у народу расте из дана у дан. Све је већн прилнв 
бораца којн попуп>авају јединице 3. бригаде. Нарастају 
партнзански одредн у Санџаку. Ускоро ће се од тих бо-
раца фор.мнратн и 4. санџачка бригада. 

Такав развој и полет који је обухватио и народ, и све 
организацнје на терену, и све јединице прнвремено заус-
тавља шеста непријатељска офанзнва њемачког окупато-
ра и домаћих квнслинга. Са више страна у штаб брнгале 
стижу извјештајн из којнх се вили да се њемачка коман-
ла ужурбано припрема за нову офанзиву на ослобоћену 
територију Саиџака, н то од иравца Новог Пазара п Сје-
нице. Заго штаб нашс бригаде самоиннцнјатнвно, а и по 
нарећењу штаба 2. пролетерске дивизије, усмјерава своју 
оперативну активност све вшне у том правцу. 

У то врнјеме 1. батаљон је држао положај у Радијев-
ћима, 2. батаљон у Штиткову, а 3. батаљон на комуника-
цнји Прнјепоље - Сјеница, у рејону Кнчево - Хисацик, 
лок је 2. бата\>он био у резервн. Остале снаге 2. проле-
терске дивизије запосједа\е су положаје на лииији Тру-
лово - Штнтково - Борова Глава - Кокин Брод. Од тада, 
односно од 7. новембра, наше јединнце су бнле стално 
ангажоване на нравцима Пријепоље - Сјепнца н Бродаре-
во - Сјеннца, у борби против једнница н>емачке 1. брлске 
днвизије н муслиманске милиције. У штаб бригаде сва-
колневно нристнжу нзвјештајн из којих се види да неп-
рнјатељ свакодневно вршн иритнсак на положаје наших 
јединица, настојећи да их потисне у правцу Пријепоља и 
Бродарева. Свакодневно се воде тешке борбе, ста\но се 
чују детонације артиљеријекнх фаната н митра\>ских ра-
фала, а и детонације ручних бомби. У штаб бригахе чеш-
ће лолазе курнри са извјештајима са положаја. Сазнајемо 
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да јс 3. батаљон имао тешке окршајс на Малом Јадовику 
п да је одбио њемачки наиад и овладао Милошевскнм 
долом, Караулом и Голнм брдом. Истовремено 1. ба-
таљон је разбио бројне јединице муслиманске милиције, 
које су 7. новембра продрле у Бродарево, и протјерао их 
на десну обали Лима, гонећи их у правцу Сјенице. 

И сљелећих дана се настављају борбе са Ннјемцнма 
и муслиманском милицијом, који све више и са већим 
снагама врше притисак на наше положаје. Зато штаб 
бригаде предузима низ војннх и других мјера, како бн 
што боље припремио наше јединице за тешке окршаје 
који су предстојали. Измећу осталог, предузимају се об-
имне мјере на плану јачања партијско-политичке актив-
ности у батаљони.ма. Чланови штаба бригале и Политод-
јела оллазе у јединице. Одржавају се партијски и скојев-
ски састанцн. Борце и руководиоце упознајемо са ак-
туелно.м политичком и војном ситуацијом у Санцаку, Ју-
гославији и шнре у свијету. Указујемо им на могућност 
нове непријатељске офанзиве. 

Због важности положаја које је држао, тих тешких 
борби које је свакодиевно водио, 10. новембра у штаб 3. 
батаљона одлазп замјеник команланта Јововић и замје-
ник политнчког комесара Шћепановнћ. Онн треба ла им 
нруже свестрану по.моћ, како би што успјешније обавили 
своје борбене задатке. Сазнајемо да су 12. и 13. новембра 
јединице њемачке 1. брдске дивизије, у садејству мусли-
манске милиције и других снага, отпочеле са јачи.м напа-
дом на све наше положаје, а и на положаје других једи-
ннца у долини Лима. Због такве ситуације наш 3. ба-
таљон се повукао са положаја на Голом Брду и на Каче-
во. Изјутра, 14. новембра, Ннјемци изненада нападају ба-
таљон на положају у Качеву. Тог дана активна је непрн-
јатељска артиљерија. Она туче наше положаје. Након 
тога, у штаб брнгале стижу курири 3. батаљона. Сазна-
јемо да су Нијемци изненада, ујутро, напалн на батаљон 
који је претрпио велике губигке. Погинула су 22 борца и 
руководиоца. Измећу осталих, погинуо је и замјеник ко-
манданта брнгаде Јововић, док је замјеник комесара 
Шћепановић тешко рањен. То нас је погодило као гром 
из ведрог неба. Сви смо били тужни. Мени је то посебно 
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тешко пало. Обојица су из мог краја. ВеН дуго радимо н 
сараћујемо у иокрету. Не могу да се помнрим са чиње-
ницом да је заувијек нестао такав јунак и друг као нгго 
је Вуко Јововић. И.мао сам прилнке да дуже пратим ње-
гову актпвност и актнвиост његове ближе родбине. Сви 
су били укључени у покрет. Многи од њих већ су дали 
своје животе у нашој борбн. Роћени брат је погииуо 1. 
децембра 1941. годиие на Богншевцу у Пл>евл>и.ма у по-
кушају ла партизаии ослободе Пл>евл>а. Сестре и два бра-
та ол стрица такоће су погинули. Ево сал и он положп 
живот. 

Послије те борбе, батаљон се повукао у Црквине. У 
наредни.м окршајнма које је бригада волила 14. и 15. но-
вембра, а у који.ма су учествовали 1. и 2. батаљон брига-
де, 1. батаљон из Пл.евал>ског одреда и једна чета из са-
става 2. пролетерске бригале, наше јединице су у протнв-
нападу успјеле да потисну Нијемце н да овладају Малим 
Јаловником, Дебели.м брлом н Кобиљом главом. Сутра-
даи, те јединице, ојачане са два бата\>она 2. крајишке 
бригаде, иредузимају напад на комуникацнју из.мећу Ка-
чева и Карауле. У борба.ма које су воћене, наше снаге су 
успјеле да олбију пет јуриша јединица њемачке 1. брдске 
дивизије, а\и су под притиско.м иепријатеља биле прнну-
ћене да се повуку у рејон Малог Јадовика. 

Борбе су настављене 16. новембра, па су јединице 
наше брнгаде, потпомогнуте 3. батаљоном 2. пролетерске 
бригаде, поново напале њемачке јединице и овладале Ко-
биљом главом. Мећутнм, ње.мачке јединице су сјутралан 
увеле свјеже снаге, које су, уз снажну подршку артиље-
рије, одбацнле наше снаге на Ма\и Јадовик и продужиле 
напад. У борбу је уведен и 2. бата\>он иаше бригаде који 
је до тала бно у резерви. Он је успио прнвремено да за-
држи продор непријатељских јединица и омогући нзвла-
чење осталим нашим јединицама пре.ма Ли.му, на линијн 
Степанице - Бранчнћ, на којој се тог дана одбија\е све 
ње.мачке напа\е. Тих дана биле су велике вре.менске не-
погоде. Прво је падала киша. Послије је почео да пада 
снијег и дува јак вјетар. Терен је био доста тежак, а кат-
кад и слабо проходап. Јединнце су биле принућене да се 
повлаче н прелазе чистину дугу н по неколнко киломе-
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тара. Снабднјевање храном, муниднјом н другим било је 
отежано. а н извлачење погинулих и рањених. Но, и по-
р>ед сви тих тешкоћа и отежаннх услова за борбу, морал 
једншше и њихово борбено расположење било је на 
виспни. 

Добијамо извјештај да су њемачке јединице и једини-
це мусли.манске милиције 16. новембра продрле у Брода-
рево, одакле су потиснуле дијелове Пл>евал>ског и Ми-
лешевског одреда. Штаб брнгаде брзо реагује и упућује 
4. батаљон у рејон Бродарева. Бата,\>он стиже 17. новем-
бра у зору и напада на непријатељске снаге, сла.ма њихов 
отпор и олбацује их преко Лима. 

У свим тим борба.ма које су једннице наше бригаде 
водиле тих дана непријатељ је имао велике губнтке. Пре-
ма оцјенн штаба бригаде, погинуло је, рањено и заробље-
но око 140 њемачких и другнх војннка. И нашн губици 
су били велики. Имали смо 12 погинулих и 40 рањених 
бораца н руководнлаца. 

И наредних лана јединице н>емачке 1. брдске дивнзи-
је и муслиманске милицнје, уз снажну подршку артиље-
рије и тенкова, упорно бране комуникацију Пријеноље -
Сјеница, посебно рејон Каћева, гдје свакодневно ловлаче 
нова појачања. Очигледно је да се они интензивно при-
нремају за скорапш.а офанзнвна дејства са цнље.м да за-
узму Пријепоље и нродру долином Лнма према Прнбоју, 
Чајничу и Горажлу, а и према Пљевљима. Информапије 
које стижу у нашу бригаду све внше то и потврћују. Због 
тога штаб 2. пролетерске дивизнје, са ко.мандантом 5. 
крајишке днвизије, одлучује да прегрупише своје јединн-
це, остављајући мање снаге на положајима око Прије-
поља и у граду, оријентишх ћи их на еластичну одбрану. 
Мећутим, гро снага оријентише тако да би могле ла спри-
јече продор непрнјатеља у правцу Пљевал>а н долином 
Ли.ма. Већ 18. новембра штаб 2. пролетерске лнвизије из-
даје наредбу штабовима бригаде за посједан>е положаја 
на лијевој оба\и Лнма, од Бродарева до Пријепоља. Ол-
мах послије добијања нарећен>а, штаб бригаде предузима 
све мјер>е да се што прије заузму нови положаји. Олржа-
вају се краћн састанци и врше се краћи логовори о од-
ласку јединице. Наша бригада је у најкраћем року запо-
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сјела нове положаје на линији Бродарево - БалиКи - Гој-
ковићн. Анјево од нас је 2. далматинска. Заузима поло-
жаје на линији Крушево - Грачаннца. Аруга пролетерска 
бригада заузима положаје Ссл>ашница-Миоска. На десној 
обалн Лима задржана је једна чета из 2. пролетерске 
бригаде на Кошевини и једна чета на положајнма у Ми-
лешевској Рнјеци. 

Након краћег предаха, наша бригала наставља борбе, 
јер су Нијемцн и муслиманска милиција обновнла нанале 
и 22. новембра заузелн Бродарево. У противнапалу 22/23. 
повембра бригада је повратила Бродарево и протјерала 
непријатеља на десну обали Лима. Убрзо послије тога, по 
нарећењу штаба 2. дивизије, наше бригаде преузима и ве-
ликн дио положаја који је држала 2. далматинска брига-
да, а која је пребачена у рејон Пљевља - Чајниче, но но-
вом задатку. Аруга пролетерска брига.\а преузи.ма остале 
положаје око Пријепоља. 

Прва шумадијска брнгада, која је стигла 29. новембра 
из Србије, одмара\а се послије тешкнх борби и дугих ма-
ршева у Прнјепољу. Два батаљона те бригаде су бнла 
с.мјештена у болничкој зфади на лијевој обали Лима, док 
се један батаљон налазио у Пријепољу. 

На свим тим положајнма воде се жестоке борбе. На-
рочнто се чује јача детонација и пуцњава у правцу При-
јепоља. Ускоро сазнајемо да је 4. децембра њемачка I бр-
дска дивизија са дијеловима моторизованог пука »Бран-
денбург« и муслиманском милицијом, упала изненада у 
Пријепоље. Убрзо су заузелн мост и одсјекли два батаљо-
на 2. пролетерске бригаде, а и један батаљон шумаднјскс 
бригаде, који су се налазнли на десној обали Лима. Та-
коће су успјели да 1. шумаднјску бригаду избаце из зфа-
де болнице. Након огорчене борбе, која је трајала цно 
дан, Ннјемцн су успје.\н да сломе отпор наших јединица 
у Пријепољу н да им нанесу велике губитке од више сто-
тина погинулнх н рањених. Посебно је велике губнтке 
имала 1. шумадијска бригала. 

Та трагедија, посебно 1. шумадијске, све нас је ожа-
лостнла. Недовољна будност коју је, прије свега, нспољио 
штаб 2. иролетерске дивизије скупо је плаћена. Изгубили 
су животе стотине прекаљеннх н оданих бораца н руко-
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водилаца из срца Србије, из Шумадије, када се то најма-
ње очекивало. У дужем периоду пролазили су тежак и 
триовит пут. Пробијали су се десетину дана и избјегли 
озбил>не опасности. Када смо мислили да су све опаснос-
ти избјегиуте, и када смо се радовали што су ту уз нас, 
на слободиој територији, дошло је изненада ло њихове 
трагедије. 

Наш пролаз у Пријепол>у омогућио је Нијемци.ма да 
убрзано продиру на слободну територију. Већ сјутрадан 
су продрли у Пљевља и Прибој настављајући своја офан-
зивна дејства у правцу Бољанића и Чајнича и долином 
Дрине у правцу Горажда. По.моћним правцем дејства нз-
бијају на Бурћевића-Тару уфожавајући на тај начин све 
наше јединнце које су се нашле на том дијелу Санџака. 

Истовремено, јединице ње.мачке I брдске дивизнје и 
муслиманске милиције форсирале су ријеку Лим и ушле 
у Бродарево потискујућп јединнце наше бригаде на окол-
не висове. Сви наши покушаји да се поврати Бродарево 
остали су без успјеха. V тешким борбама које су воћене 
на том терену, неријатељ је нмао око 150 мртвих и рање-
них, док су нашн губици износили: 18 погинулих и ра-
њених. 

Након заузимања Пљеваља, јединице 2. пролетерске 
ливнзије су се повукле на лијеву обалу Кехотиње, док се 
наша бригада повукла до Бродарева на линију Маоче -
Коврен - Вруља. Новоформирана 4. брнгада лоцнрана је 
у Завајту, Златном Бору и Челебићу. 

У вре.мену од 9. до 17. деце.мбра, 3. бригада повреме-
но водн борбу против Нијемаца и четника на иростору 
Тулово - Вруље - Бијела Трла - Бајов фоб - Косаница. 
У тим борбама непрнјатељ је имао осјетне губитке, а за-
плнјењено је 7 минобацача, 4 тешка митраљеза, внше 
пушака. Наша бригада имала је 16 погинулих и рањених. 

Њемачки окупатор, усташе, муслиманска милиција и 
четници насгављају се офанзивннм дејством на нашу ос-
лобоћену територију, у којој су ангажовали јаке снаге. Та 
н>емачка офанзива уздрмала је и нашу бригаду. Појаве 
дезертерства су све чешће и поред озбнљних мјера које 
смо предузи.малн. V везн са стањем у бригали, Полнтод-
јел је одржао састанак 15. децембра, на коме је био и но-
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литичкн комесар бригаде. С обзиром на тешко раЈвавање 
замјеника политичког комесара Шћепановића, Политод-
јел је оллучио да преузме велики лио његових обавеза, а 
прије свега руковоћење партнјско.м и скојевском органи-
зацијом. На том састанку смо се договорили да појачамо 
партијски и политички рад у батаљонима и ла главну 
пажњу посветн.мо учвршћивању наших јединица. На са-
станку с.мо се договорили ко треба и у које јелинице да 
иде. 

Сјутрадан, комесар бригаде, Гоша, обавјештајпи офи-
цир Чворо н ја отиутовали с.мо у Лековину, гдје смо стш-
ли око 2 часа послије подне. У договору са друговнма, 
одлучно сам да насгавим пут за Шеховиће, а затим у 1. 
батаљон наше брнгаде. 

Наставио сам са боравко.м у Шеховићи.ма. Око 2 часа 
послнје полне стигао је у штаб бригаде Л>убо Вучковић, 
новопостављени командант 2. пролетерске ливизије. Он 
је долазио са дужности команданта 4. пролетерске бри-
гаде. Од њега сам сазнао да је 2. пролетерска дивизија 
добила задатак да покуша да продре у западну Србију. 
Успут смо срели другарицу Милену Рудић, која се упути-
ла у Шеховиће у посјету својој породицн. Засталн смо и 
задржали се са њо.ме краће вријеме у разговору, а онда 
је свако отишао својнм правцем. Није се удаљнла ни два 
кнло.метара од мјеста гдје смо се раста\и кал је иаишла 
на четничку засједу која је на њу отворила ватру. Мећу-
тим, она се, пружајући отпор, извукла. Вратила сс натраг, 
сустигла нас и придружила нам се. Око 22 часа, 17. ле-
цембра, стигли смо у 1. батаљон, гдје смо коначили. Сјут-
радан, 18. лецембра, остали смо у 1. батаљону. Ујутру 
смо водили разговоре у штабу батаљона. Договорили 
с.мо се да одржимо баталзонску конференцнју. На тој 
конференцији говорнло је неколнко другова. Послије је 
наста\о весеље. Након тога борцн и руководиоци ба-
таљона отншли су да се припреме за пуг, у пратњу шта-
ба 2. пролетерске дивизије. Око два часа послије полне 
стигао је у штаб батаљона н штаб 2. пролетерске диви-
зије са Вучковићем на челу. Са њима је лошао н коман-
дант наше бригаде Вндовић. 
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Деветнаестог лецембра стигли смо у штаб 3. бригале 
која се иалазила у селу Граднни. Слушамо радно-вијести 
које су новољне. Говори се о великој офанзиви Црвене 
армије и о лаганом наиредовању западних савезника у 
Италији. Из вијести се видн да н VI неиријател>ска офан-
зива, послије 20 дана њеног трајања, све више јењава и 
трпи неуспјехе. У току ноћи 2. батал>он је напао четиике 
у селу Матаруге. Заробљено је 12 четника, а заплијењен 
један бацач и нешто пушака и муиицнје. Првн батаљон, 
којн је у пратњи штаба 2. пролетерске дивизнје, сукобио 
се са четницнма, заробно њих 18 н заплијенно 2 тешке 
бреде, 1 пушко.митраљез и 4 сандука муниције. И 20. де-
цембра остајем у штабу бригаде. Као и претходних дана 
сгижу нзвјештајн са положаја. Из њих се види да су Ни-
јемци почели са повлачењем једног дијела својих једини-
ца, а да су мање снаге оставили у Пријепољу и Пл>евл>и-
ма. Напустили су Бродарево, а повлаче се и нз Косанице. 
Штаб бригаде је одлучио да са два батаљона крене у 
правцу Косашше н Бурђевића-Таре. Тамо су наше једи-
нице приликом повлачен>а оставиле веће количине на-
мирница и муниције. Крећемо са 2. батаљоном. Увече 
смо законачнлн у Борови. Ту се срећемо са друговима из 
Обласног комитета КПЈ и Главног штаба за Санцак. Те 
вечерн с.мо одржали краће савјетовање. Разговарали смо 
о приликама у Санџаку и акцијама које треба организо-
вати. Оллучено је ла се појачају војпе акције п политнчки 
рад на терену. Посебио је наглашено да се предузму по-
требне мјере да се четницима онемогући орга»шзовање и 
да се са њнма повеле одлучна борба. 

Политички комесар бригаде и ја 22. децембра обиш-
ли с.мо и 3. батаљон који је бно код моста. Борцп и ру-
ководиоци убрзано су прикупљали намирнице које су 
пребашшали на другу обалу Таре. Велике количине му-
НЈШНЈе су побацане. Борци је извлаче из Таре. Пребаци-
вање на лијеву обалу рнјеке вршило се помоћу сплава на 
брзнну склепаног. Послије извршеног задатка, 3. батаљон 
се повукао на Косаницу. Сјутрадан, 22. деце.мбра, обишли 
смо 2. батаљон у селу Мијаковице. Сгиже извјештај да је 
једна 1ћемачка колона, са два тенка, 6 камиона, 4 мото-
цикле и 30 бицикача, пошла у правцу Косашше. Јелна 
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чета нз 2. батал>она, која је бнла у засједи, отворнла је па 
њих ватру и том приликом је рањено више ње.мачких вој-
ннка. 

Између 8 и 9 часова, 23. децембра, огласи се иепри-
јатељска артиљернја. Колона Шваба са 3 тенка, 6 камио-
на и неколико мотоцнкла, напала је 3. батаљон који је лр-
жао положај на лијевој обали Бехотнне. Послије оштре 
борбе Нијемци су били приморани на повлачење ка Пље-
вљима, уз веће губитке. Уништен је један камион. Разго-
варамо о стању и ироблемима у бригади, уз учешће Гоше 
и Станишића, нарочито на плану јачања партнјско-полн-
тичког рада. Посебно се разговарало о 4. батаљону и о 
томе како да му се пружи што већа помоћ ради његовог 
јачања у сваком погледу. У штаб бригаде 25. децембра 
стигоше друговн који су одређени као појачање 4. са-
нџачкој бригали. Комесар Станишић их окупља и водн са 
њнма разговор. Указује нм на иотребу њиховог одласка 
тамо. Говори им о задацима који нх очекују и шта се од 
њих очекује. 

Одлуко.м Централног комитета КПЈ укииути су поли-
тодјели у бригалама и формиранн у дивизијама. Том од-
луком ЦК КПЈ одређен сам за руководиоца Политолјела 
3. н 4. санџачке бршале. У њега су ушли и неки нови 
другови: Душан Вукићевић, Мнлан Требјешанин и Ацо 
Николић. За мене је то била нова и одговорна дужност. 
Према плану рада Политодјела, 27. децсмбра пошао сам 
у обилазак 4. санџачке бригаде. Са мном је пошао Ком-
нен Церовић, комесар Главног штаба за Санџак. Бригада 
се у то врнјеме налазила у рејону Погпећа. У долини се 
чује пуцњава. Оглашавају се шарцн и бреде, а повремено 
бацачи и топовн. То су Ннјемци уз подршку четника на-
палн неке јединице 4. бригале, изненадили их и потисну-
ли. Дијелови 2. батаљона 3. бригаде извршили су напад 
иа четнике у Забрћу и убили 6 четника... Затим су на-
пали на њемачку колону која је раније напала днјелове 4. 
бригаде и том прнликом батаљона је убио око 20 њемач-
ких војника. 

Послије низа перипегија које смо имали на путу за 4. 
бригаду, стигли смо у штаб 28. децембра. У штабу би-
јаше командант Милан. Н>ега познајем. Ту је замјеник по-

169 



литичког ко.месара бригаде Вељко Марииовић. У штабу 
је и Велибор Лзујић, кога је Обласни комитет КПЈ за Са-
нџак послао ради помоћи у партијско-политичком раду. 
Послнје краћег прелаха, отпочели смо разговор о стању 
и пробле.ми.ма бригаде коју претежно чини ново људство 
и млади руководиоци. Будући да је бригада формирана 
1. децембра, то је и партијска и скојевска организација 
имала све одлике младе организације. Штабови батаљона 
су релативно добри. Потребно им је нешто више рутине 
и нскуства. Нижи командни калар је неискусан и млад. 
Борбеност бригахе није на погребној висини, а,\и има све 
услове ла се развије у добру бригалу. Ова брнгада фор-
мирана је у незгодно вријеме, почетком непријатељске 
офанзиве. И.ма у бригали и појава дезертерста. 

Комнен и ја настављамо разговор о стагву у брнгади 
и о приликама у Санџаку. Касно послије подне у штаб 
стнже и комесар бригаде Живко Жижић, који је обила-
зио 2. батал>он. Он нам такоће прича о то.ме да је бригада 
млада н да имају доста проблема. 

У цјелинн гледано, по мојој оцени, јединице 3. н 4. 
бригаде, и поред извјесннх проблема, биле су чврсте је-
динице и успјешно су пзвршавале све борбене задатке. 
Партијско-политичка активност била је ннтензивна, што 
је допринело бржој борбеној изгралњи једнннца н ко-
манле. 

1'атко РААОБИћ 
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ИЗУЗЕТНА СНАЛАЖЉИВОСТ 

Током НОР-а партизани су показали, у скоро сва-
кој борби изваиредну сналажљнвост, храброст и 

лукавост. Међутим, оно што је учинио ратник нз првог 
свјетског и нашег ослободнлачког рата, Буро Ракочевић, 
нешто је посебно п незаборавно. 

Наш 4. батаљон је из Пл>евал>а хитно, камионима, 
упућен пре.ма Коврену, ла би зауставио продор четника 
према Пљевљима и спријечио паљење и терор партизан-
скнх села. Камиони су јурили један за другим, а борци 
жељно очекивали сусрет са паликућама и кољачима. Кад 
смо стигли близу Коврена, на пут је искочила сељаика и 
подигнутом руком енергично зауставила захукталн камион. 
Возач је једна укочио камион и успио ла га скрене п не по-
гази жену. Из камнона је излетио Буро Букић, који је 
вршио дужност комесара батаљона. Почео је да фди 
жену, али га она прекиде и рече нам да је иза друге окуке 
четничка засједа, нзнад самог пута, са 3 митраљеза. 

Брзо смо се искрцалн из камиона и поетавили обезб-
јећење у правцу четннка. Штаб батаљона доноси одлуку 
да се уп\те извићачи н да се остави обезбјећење према 
четничкој засједи на путу, а да се главнина багаљона што 
прије попне на внсове Коврана којн доминирају путем 
Павино Поље - Пљевља. Буро Ракочевић, тада коман-
дант батаљона, зафажн два добровољца који би пошли 
са њиме у извићање. Јавила се Милена Рудип, нстакнути 
јунак 4. бата.\>она, а за њо.м и ја. 

Буро нам је наредио да скинемо кане, припремимо 
оружје за дејство и ла га иеопозиво слушамо. Мало смо 
се зачудилн овим његовим нарећењем, али смо и еами 
знали да се крећемо кроз стогодишњу шуму и у зони 
гдје нас може лочекати четннчка засједа. 
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Ишли смо тихо и опрезно, уз честа застајкивања н 
ослушкивања. Кад смо лишли близу врха брда, Буро 
скрену лијево, повсћавајући обазривост. Избисмо из 
шуме на лијеву страну брла. Буро нам дале знак ла ста-
немо, а затим да му прићемо. Милена и ја брзо прићосмо. 
Били смо изненаћенн призором. На лал>ини од 400 до 500 
метара, на седлу, на великој ливади, сједјело је око 500 
четника н слушало говор неког официра. На одстојању 
од 400 метара легох на траву, узимајући официра на 
нишан. Истог тренутка Буро повнка: »Не пуцај, одлази-
мо«. Ја се успротивих тврдећи да у животу већу и бољу 
мету нећу имати и да ћу једним рафалом збрисати педе-
сет четника у гомили. »То је мета за цио батаљон, а не 
само за тебе, хајлемо«, командова Буро. Са тугом сам ус-
тао и за Буром и Миленом, трчећи ушао у шуму. Почео 
сам да гунћам и гласно протествујем. Буро виче на мене 
и објашњава ми како би она руља могла кренутн ка 
на.ма, збрисати нас са брда. Умијешала се н Мнлена. И 
она је жалила што нијесмо њих двоје из пушака и ја из 
пушко.митраљеза опалили по гомили и направили касап-
ницу. Нијесмо осјећалн да смо отишли путељко.м доста 
лијево и да смо смо заборавили да у шумн можда ннјес-
мо са.ми. 

Само што смо престали са расправом, са лијеве стра-
не и са даљнне мање од 40 метара, из старог и травом за-
раслог рова, продера се огроман четник, са дугом брадом 
и великом кокардом на шубари: »Руке увис, доље оруж-
је!« Хнтро погледас.мо у том правцу н внћесмо десетак 
четника са уперенн.м п у ш к а м а и једним пушкомитраље-
зом у нравцу нас. Помислих ла се бацим на зе.мљу и, ако 
ме не нзрешетају, да отворнм ватру. Милена је хтјела да 
баци бомбу и да се баци на земљу, али нас је Буро згра-
био за руке и продерао се на четника: »Тек сте нас сад 
примијетили, срам вас било, само спавате. Лези доље н 
не дери се, открићеш положај. Добићете ви своје чим се 
вратимо, магарцн једни. Лезн кад тн каже.м«. 

Четници спуштише оружје. Онај што је командовао 
да бацнмо оружје гунћао Је, али и он леже у ров. Ми смо 
брзо отишли, срели батаљон и одредилн вол да блокира 
засјелу, а цио батаљон је пошао улијево према селлу на 
ко.ме су билн четннни у групн. 

Милаш МИЛИКИћ Мчдо 
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ОДБРАНА ПРИЈЕПОАЈА 
ОД НАЈЕЗДЕ ЧЕТНИКА 

Средином октобра 1943. године, наш Трсћи, Мн-
лешевскн батал^он, гонећн четнике од Бистрице 

преко Кратова и Црног Врха, нзбио је на р. Увац. Ту се 
сукобно са јаким четничким снагама, које су наступале 
ол Рудог п Бјелих Брда. Тада је рањен Заим Кадрибаши 
из Пријепоља. Истовремено из рејона Прибоја, Војо Ау-
качевић, са четничком брига,\ом, кренуо је ка Бистрици 
н даље за Пријепоље. То је утицаш на неуспех преговора 
са италијанском команлом у Прибоју о њиховој предајн. 
Због тога је наш 3. батаи\>он од Увца, усил>еним маршем, 
преко Црног Врха и Рутоша, хитао Бнстрици да поседне 
положаје Кукањ - Рашчанско брдо и по сваку цену спре-
чи четничкн продор ка Прнјепол>у. Наша чета је из ма-
рша, 20. октобра, посела положаје на Кукању изнад 
Бисгрице. Са наших положаја видео се, као на длану, 
мост, кафана, раскрсница путева за Прпбој, Пријепол>е и 
Нову Варош н косе изнад Бнстрице. Предњи четнички 
деловн већ су били посели ову раскрсницу путева, тј. 
Бистрицу. Једна група бораца 3. бата\>она, која је нз 
Пријепоља ишла ка Бнстрици да би се прикључила ба-
таљону, а не знајући да су четници дошлн у Бистрицу, 
упала је у четннчку заседу у блнзини Бистрице. Тада су 
погинули Паша Мусић из Нове Вароши, Бурћија Тописи-
ревић нз Сељашшше, тешко рањенн Остоја Среоћевнћ из 
Велике Жупе, а заробљенн Мирко Малеши, Драгица 
Дивац н рањени Остоја. Њнх су касније партизани осло-
•бодили. 
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Негде око подне почеле су да пристижу четничке 
главне снаге у колонама путем ол Прнбоја и косама из-
над Бистрице, праћене подврискивањем и плех-музиком, 
под командом злогласног Лукачевића. Било нх је много 
и вшпе колона подилазило је нашим положајима. Наша 
друга чета је бранила пошумљеие косе које најкраћим 
правцем нзводе из Бнстрице на Кукањ. Негде пред зала-
зак сунца почео је напад четника на наше положаје. Ко-
рнстећн густу шуму, успели су ла се пробију до наших 
заклона. Дочекали смо их снажном ватром и бомбама и 
прн.моралн је да одступе. Пошто је четницима прнстиза-
ло појачање наша чета је добила нарећење да се повуче. 
У тој борбн је погинуо Радош Пековић. Сви смо га жа-
лили. 

Мнслим да је наш вод био у заштитници, јер смо се 
повлачнли од положаја до положаја, одбијајући нападе 
четннка којн су нам стално били »за лећима«. Мећутнм, 
захваљујући прнсебности и храбрости нашег командира 
вода Милана Перуничнћа, повлачили смо се организова-
но, без панике и губитака, све до с. Расно, где смо прн-
хваћени од јединнца нашег батал>она, које су биле већ 
поселе положаје. Била је увелнко ноћ када нас је прику-
пио команднр вода и нзлао нарећења у смислу шта ће 
која десетина браниги, гдје ће бити пушкомитрал>есцн, 
ла из заклона држимо везу један са другим, да не отва-
рамо ватру без команде, подвукавши на крају, ла са тих 
положаја нема одступања и да само преко нас мртвих, 
четннци могу прећи за Пријепоље. 

Поселн смо положаје до прве чете, која је била десно 
од нас, на 2-3 метра, један од лругог. Ту у близнни су 
Миланко и Миладин Дивац, Ханефија Шеховнћ, Миленко 
Рајнћ, Хасо Мусабеговић, Милена Дивац, Трифун Дучић 
и др. Сваког од иас обишао је командир вода и дао по-
требна упугства и савете. Чујем како некн борац, на при-
мелбу командира да заузме заклон иза жбуња, а не исп-
ред њега, одговара: »Буди сигуран, овуда нон пасеран! 
Убрзо нас је обишао и командаит батаљона, лруг Бошко, 
у пратњн командира чете, лрута Живка Грујића. Чини ми 
се ла је тада сваком нешто добацио ради охрабрења, и 
то отпрнлике у смислу: Е, ноћас ће.мо да покажемо ко 
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смо и што. Оии (мнсли на четнике) хоће преко Милеше-
вана у њихово Прнјепоље. Тако ћемо их лијепо дочекати 
да се неће ни до Увца зауставити. Вала, све ће дјевојке 
знати какав је ко ноћас момак био«. Нама је то годило 
и давало самопоуздање, па смо и ми њему нешто узвра-
ћа\и. Неко тамо дол>е довикну: »Хоће ли бити наградног 
одсуства?« Иначе, друга Бошка смо сви ценнли н вољели 
нако је био строг командант. 

Лежећи у заклону и очекујућн напал, размишл>ао 
сам и схватио да су то последњи положаји за одбрану 
Пријепоља. Наиме, ако нас четницн потисну са тих поло-
жаја, ући ће у Пријепоље, а одбрана Пријепоља за нас у 
Трећем бата.ЛзОну била је нешто узвншено. То нас је под-
стица\о да не дозволимо ни по коју цену да четнички 
пљачкаши н кољачи скрнаве наш грал и зверски се об-
рачунају са свнм оннм што је партизанско и напредпо. 
Отуда је скривена помисао код свнх нас била, не само 
Прнјеиол>аца, већ и оста\нх бораца - ноћас се водн борба 
за живот и с.мрт, ноћас се гнне и жртвује за Прнјепоље. 

У том моменту Пријепоље је бнло, а до тих сазнања 
са.м дошао касније, важан војно-политичкн н позадинско-
снабдевачки центар за дал>и размах устанка, не само у 
ово.м делу Санцака него и шнре. Вероватно због тога је 
и четничка врховна ко.манда била ангажова\а толике 
своје снаге под команлом Лукачевића, једног од најкрво-
лочнијих четничких команданата, како би што пре про-
дрле и заузеле Пријепоље и ти.ме дошле до италијанских 
магацина наоружанл, опреме и нсхране, спречиле форми-
рање италијанских и партнзанских бригада н тиме онемо-
гућиле иарастање НОП и попуну партизанских једнница, 
већ подстакле консолидацију и раз.мах четништва у Са-
нцаку и извршнле мобнлизацију за попуну постојећих и 
формирање нових четннчких јединица. 

Отуда одлука н решење наше команде батаљона ла 
се на тим положајнма прихвати борба са над.моћнији.м 
четничким снагама и оне.мо1ући њихов продор до Прије-
поља. У том мо.менту у Пријепољу је била само ко.манда 
3. санцачка брнгаде са приштапским јединицама Ол опе-
ратнвннх једнница није било ни једне партн.занске једи-
нице која бн могла помоћи нашем бата\>ону, тј. прнхва-
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тити 3. батаљон и учествовати у спашаваљу Пријепоља 
од упада четника. 

Испред положаја наше чете било је грмље преко 
кога се назирала чистина, иза које се протезала шума. 
Лежала с.мо и осматрали. Били смо свесни да нас очекује 
тешка и одлучна борба. Преморени смо и гладни. Стално 
смо у покрету, а од јуче ннсмо јели. Спава ми се. Да не 
бих заспао, стално се трзам и полуотворени.м очи.ма 
бул>им у мрак. 

Из тишине тргла нас је четничка музика нз правца 
шу.ме. Убрзо у шумн запали се на десетиие ватри. Чује 
се пес.ма н вика четника. Иако је помрчина, кроз олсјај 
ватри чини ми се да су шума и ливада пуни четника. Ол 
нас до оне шуме има отпрнлике 200 до 300 метара. Од-
једанпут музике и галама престалоше. Инстиктивно осе-
ћа.м ла су четнинн кренули према нама иако нх због мра-
ка не вилимо. Обилази нас команлир и шапће: »Припре-
ми се, бомбе поред себе, отвори ватру на команду«. Пре-
тпостављам да се четници прикупљају иза грмља испрел 
нас. Тшннна потраје још неко време, а онда наједном у 
правцу наших положаја полете мноштво црвених ракета. 
Истовремено зачу се четничка музика и пал>ба тешких и 
лаких минобацача, митрал>еза и пушака, По светлећим 
мецима види се да то све иуца у правцу иашег батаљона, 
а но вицн и галамн видимо ла су четиици кренули на ју-
риш кроз грмље према нама. Из нашег правца према чет-
шшима полете неколико ракета црвене боје н кроз њи-
хов одсјај, ту у грмљу испред нас, указаше се четници. 
Паде команда: »Пали«. Осу се паљба наших минобацача, 
митраљеза н пушака. Насга кркљанац. Кључало је као у 
казану. Наша ватра зауставила је четнике, прилегли су у 
грмље и пуцају. Нису далеко од нас. Таква страшна ватра 
са обе стране потраја још неко време, а оида поче по-
лако ла јењава. Сва срећа минобацачке гранате експлоди-
рају позадн нас, а митраљеска ватра иас прабацује. Ја-
вљају се друговн десно и лево ол мене, читави смо. Осе-
ћам командира ту иза нас. Преноси се од борца до бор-
ца: »Прнкупл>ају се, сада ће ионово у напад«. Према спо-
ра>\нчној пуцњави, чини се ла су четници наткрилили 
наше јединице на лсвом крилу. Изгледа да су четницима 
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пристигла појачања, јер убрзо попово запараше небо пр-
веие ракете, опет удари четничка музика и отпоче урне-
беена четничка наљба н подврискивање. Појача се ватра 
и са наших положаја. Четници јуришају према нама. Пре-
ма одсјају ракета и светлећих метака, све су ближе. Има 
их много. Допиру до нас четнички повнци: »Кољн, убијај, 
не лај да беже, хватај жнве«, и друге застрашујуће нсов-
ке. Експлозије и паљбе на све стране. Осећам ла земља 
подрхтава. Чнни ми се да су четници пршпли на десетак 
метара. Отварамо ватру што брже можемо по гр.мљу и 
силуетама испред нас. Неко повика, ваљда је то био ко-
мандир: »Бацај бомбе!« Наједанпут мећу четннцима про-
ломи се мноштво експлозија које су биле праћене ко-
мешањем и јауцн.ма. И десно код 1. чете страшан кркља-
нап у коме громогласно одјекну: »Ура, напред партнза-
ни!« И код нас се чу команда: »Напред, јурпш, партиза-
ни!« Повнцн »Ура« н »Напред« као да надјачаше пуцњаву 
и експлозије, подигоше нас и понесоше у општу хуку и 
ломљаву, кала човек престаје да размишља, већ само 
јури ка непријатељу не помишљајући иа могуће рањава-
ње и погибију. Четници не излржаше. Најближи од нас 
почеше да узмичу, а затим и они позалн њнх. У.мукну 
четничка музика и полврискнвање. Пре.ма повнцнма и 
паљби, вили се ла је цео наш батаљон прешао у ј\фиш. 
Покушавају четници да дају отпор са ливаде и из шуме, 
јер нас отуда дочекује јака вагра. Инстиктивно прилегос-
мо у најближе заклоне, али ватра не јењава. Онда изне-
нада, из шуме, нека наша јединица осу пал.бу у бок чет-
иика. Наш командир повика: »Нанред не дајте да беже!« 
Уз новнке, громогласно: »Ура«, као један поново кренус-
мо на јуриш пуцајући насумнце према четницима. Ни тог 
пута четници не издржаше. Бојећи се да не буду опкоље-
ни, у нереду почеше да се повлаче и беже један преко 
другог. Наше јединице прећоше у гоњење разбијеннх чет-
ника. Позва ме командир и упуту са курнром да се јавим 
у штаб батаљона. Наћосмо команданта на крају шуме. 
Даде ми запечаћену коверту п нареди да што пре то од-
несем у штаб брнгаде којн се на\азн у згралн црквене 
порте у Прнјепољу. Ту сам чуо ла смо у ноћашњој изуз-
етно тешкој борбн на живот и смрт нма\н ма\е губитке 
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(лва рањеника и једног погииулог), док су четници оста-
вили на бојишту на десетиие мртвих, међу којима и јед-
ног комаиданта батаљона, док је рањеника било много 
внше. Те ноћи је погинуо наш борац Веле Симић, кога су 
четници зверскн заклали и изболи иожевима. Доће и по-
моћник команднра чете и извести команданта да је теш-
ко рањен (кроз стомак њш грудн) борац Исмет Хашнм-
беговић н ла га што пре треба прабацити у болницу у 
Пријепоље. Тако ја добих задатак да одведем Исмета на 
коњу у болннцу. 

Када смо силазили низ Срнјетеже, тек је свита\о. 
Пријепоље је још спава\о. Исмет је јечао и једва се др-
жао на коњу. Ја сам га придржавао и пожуривао коња 
како бисмо што пре стигли у болницу. Улазећн у Вакуф, 
сокаци су још увек били пустн, јер су Пријепол>ци безб-
рижно спаваш. Све време сам иешто прнчао Исмету да 
ми не би заснао и пао са коња, јер му је заиста било теш-
ко. Стално ми се врзма\а по глави ноћашња борба. У тим 
мислима оте ми се: Е, моје Пријепол>е, да није бнло ноћас 
твојих партизана, четннци бн те у црно завили. 

Хивзо ПОРОВИћ 
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I 

У ЧЕТНИЧКОМ ЗАРОБЉЕНИШТВУ 

Група борапа, у којој сам био и ја, креиула је из 
Пријепоља. Треба\о је да дођемо у састав III ба-

та\>она, који је водно борбу са четницима и муслиман-
ском милипнјом у околини Прибоја. На п\т смо кренули 
V раним јутарњи.м часовима. У тој групи су били: Паша 
Мусић, Јованка Дивац, Милена Дивац, Драгица Дивац, 
Драго Бенлнћ, Бурдија Топнсировић, Вукадин Томаше-
внћ, Назмија Башовић, Азиз Капур, Неделжо Вндаковић, 
Миленко Нинчнћ и ја. Не сећам се тачно, али мислим да 
је у фупи бно неки Бујак и Обрад Бојовнћ, који су ус-
пели да се извуку из заседе н умакну. 

Колнко се сећам, у фупи су имали оружје само Не-
дељко Видаковић, један друг и ја. Прн поласку из При-
јепол>а, саопштено нам је да је пут слободан све до Бнст-
рнце, да је Нова Варош у нашнм рукама, да се за осло-
боћење Прибоја још увек води борба н да се Милешев-
ски и Златарски батал>он налазе у рејонима Гобате н Ки-
тоња. После Бистрице треба наставнти пут са пуно оп-
резности, јер сваког часа можете доживети нзненаћење 
ол четника н муслиманске милиције. Имајући та упозоре-
ња у внду, наша фупа се кретала отворено постојећом 
цестом, без обезбећења. Ишли смо по фупицама и ћас-
кали. Прошли смо задњу кривнну и бункере на улазу у 
Бистрицу. Очекивали смо сусрет са нашнм лруговима 
којн су контролиса\и то раскршће. Уместо тога, сручила 
се ватра са свих страна на нашу, скоро ненаоружану гру-
пу. Покуша\и смо ла се повучемо долином Лима према 
Пријепољу, али то ннје било могуће, јер су чегници 
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кружно посели раскршће и леву и десну обалу Лима, 
према Прнјепол>у и Прибоју. У краткој и нераиноправној 
борби погинули су: Паша Муснћ, Јованка Днвап, Бурлнја 
Тописнровић и Миленко Нинчић. 

У покушају да се из обруча нзвуче.мо према Прије-
пољу, теже сам рањен у леви кук од четничког официра, 
који је пуцао из непосредне близине на мене када сам по-
кушао лнквидирати њиховог пушкомитраљезца који нам 
је нанео највише губитака и спречио пробој прсма При-
јепољу. Теже су рањенн: Милена Дивап, Драгина Дивац, 
Недељко Вндаковнћ п В\-калин То.машевнћ. 

Када је наш отпор престао, четници су јурнулн са 
свих страна према цести и скупљали мртве и рањене дру-
гове и другарице по каналу, поред пута. Све су нас изба-
цнлн на цесту, с тим што су Пашу Муснћ дотукли хит-
цем нз пнштоља, која је пре тога бнла тешко рањена. Ос-
тале су тукли и псовали најпогрднијим псовкама. 

После прикупљања свн преживелих, рањенике су до-
вуклн до кафане у Бистрици и све затворнлн у шупу која 
се налазила у близини кафане. Ту су нас саслушавали, 
туклн н псовали. Узнмалн су податке ко је од нас члан 
КПЈ н СКОЈ-а и од кала смо у партизанима. Мене је пре-
познао четннк Воја Коваљскн. Посетио нас је и четничкн 
комаидант Воја Лукачевић. Он је видео да смо свн млали 
н саветовао нас је да прећемо на њихову страну уколико 
нисмо чланови КПЈ или СКОЈ-а. 

Коваљски је претпо да ће нас све пострељати одмах 
ту, покрај Лима. Мећутим, ипак су одлучили да нас пре-
баце камионима у Прнбој и да тамо покажу њихов успех 
у борбама са Мнлешевским батаљоном. Хвалили су се да 
су то остаци од уништеног Милешевског батаљона, ла су 
поново заузели Пријепоље и Нову Варош и слично. 

У Бнстрнци су иам се придружиле још две групе ра-
није заробљеннх паргнзана и таоца. Те груне су ухваћене 
неколико часова пре нашег упала у заседу. 

Група од трн партизана путовала је од Нове Вароши 
за Прнјепоље на мотору (приколица) и упала је у нсту за-
седу. У тој фупи су бнли: Мирко Малешић, Рајо Цмиља-
ннћ и Кусин Челебић, возач мотоцикла. Рекли су 
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нам ла су они курнрн и да су носили пошту за Прије-
пол>е. 

Друга ф \иа су били мсштанн из села Јовца код 
Бистрице. Они су на коњнма носили жнто у воленицу. 
Четници су им одузели и жнто и коње под нзговором да 
су они то жито носили партизанима. У фупи су били: 
Јеврем Млађеновнћ, Милан Цвијовнћ, Ралојка Цвијовић 
и Тносав Гагић из Кучина. 

Све су нас сврстали у једну фупу, исгерали на цесту 
и везали, неког са жнцом а неке са кононцн.ма. Тако ве-
заие су нас убацили у камионе. Рањенике нису превили, 
тако да је патос од камиона био преплавл>ен крвл>у. 

Непосредно пред полазак за Прибој, у заседу је упао 
п Тихо.мир Ратковић, који је са три друга упућен из При-
јепоља да провери о каквој се борби радило у Бнстрици. 
Осталн су успели побећи (Араго Ратковнћ, Будимир Ве-
руовић и Миливоје Видаковић). 

За време вожње до Прибоја у камнону се чуло са.мо 
јаук рањеника п иретученнх другова и другарица. После 
доласка у Прибој, камионе са стражаро.м су оставнли на 
путу, а остала четничка иратња је отишла у кафану. Тако 
везане на возили.ма су над држа\н цело после подне. 
Мноштво четника је обилазило возило. Тукли су нас, 
вуклн за косу, псовали, врећа\и и пљували на нас. 
Највнше врећан>а и псовкн било је упућено наши.м дру-
гарицама 

Када је пао мрак, рањенике су пребацили у неку 
шупу, а остале су отера\и у затвор кол цркве у Прибоју. 
Ту смо остали целу ноћ и даље тучени и ма\третирани 
од појединаца. У току ноћи фупа четннка је упала у ба-
раку са намеро.м да нас све покољу. То је сиречила стра-
жа, н то са великом муком. 

Посебну помоћ и заштиту од кољача и разбојника 
пружно на.м је Арагомир Новаковнћ, којн је био стра-
жар. Он нас је храбрио и штитио. Неки затвореници су 
га познавали. Пре рата био је путар на путу Прибој -
Бистрица. 

Лакше рањене и здраве су наредног лана пребацили 
у Рудо, а нас су и дал>е залржали у Прибоју. Другог дана 
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нас је превно један Италнјан. Он нам је, кријућн од чет-
ннка, доносио и нешто хране. 

Тако смо, под неопнсивнм мукама, понижавањима, 
малтретирањем и батннама провели у четничком заро-
бл>еннштву све до 29. октобра, када су Крајишници ос-
лободнли Прнбој. Група која се налазила у Рулом била је 
ослобоћена 25. октобра од нстих јединица. 

Мислим да смо остали живи због тога што су је-
динице 5. крајншке дивизије изненада ослоболиле Рудо и 
опколиле Прибој, тако да четниии ннсу имали времена 
да се баве нама, већ су настојали да спасу сопствене 
главе. 

Осгоја СРЕАОЈЕВИћ 
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КРОЗ ЧЕТНИЧКИ ОСИЊАК 

Наш 4. батаљон, након успјешно нзвршеннх зада-
така у борбама са четницима на Кључу код Ко-

лашина и за ослобођење Берана, у борбама са Нијемцнма 
на Полнии н Цриом врху, и поновном ослобођењу Бера-
на од Нијсмаца, вратио се почетком новембра 1943. годи-
не у Пљевља у састав своје бригаде, гдје је учествовао у 
нарали поводом прославе 26.-годишњице октобарске ре-
волуцнје. Затим је од Шгаба 2. корпуса добио задатак да 
одабере један вод, који ће се са јелним воло.м из Пл>е-
ваљског НОП олрела, као добри позиаваоци тереиа, 
пробити до Горажда и успоставити везу са босанским 
партизанскн.м јелиницама, које су дејствова\е у долини 
Дрнне. 

За извршен>е овог задагка одређен је Радо.мир Рако-
чевић, замјеник командира 2. чете, који је одабрао 2. вод 
са команднром Цвегком Рудићем. Прије поласка оба 
вола су попуњена муницнјом и сувом храном за два дана, 
а Радомир је извршио смотру цијеле јединице. Наша гру-
па (2. вод из 2. четс и вод Пл>евал>ског НОП одреда) била 
је врло јака. Имала је преко 60 добро наоружаних н оп-
ремљених бораца. По њено.м саставу н снази прегпоста-
вл>али смо да је и задатак озбиљан н одговоран. Треба\о 
је да се креће.мо неопажено, само ноћу, избегавамо бор-
бу, а ако нам она буде наметнута онда да својом снагом 
разбијемо непрнјатсља и продужимо на извршење добн-
јеног задатка. 

Наша марш-рута је Пљевља - преко Буковице (јужно 
од Чајнича) - Паљика (тригоно.метар 1162) - долнна Ари-
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не - Горажде. На задатак смо пошли у лругој половини 
новембра 1943. голине. Кренули смо кал је пао мрак из 
пљеваљске касарне на Доловима. Ду1а новембарска ноћ 
је била ведра и хладна и рано смо почели осјећати слану • 
пол нога.ма. Маршевали смо цијели ноћ, без одмора, дис-
цнплиновано и брзо и у зору стигли у Буковнцу. Застали 
смо на ивици шуме, да бисмо се оријентисаш, а пред 
нама се укааала језнва слнка - попаљена муслиманска 
села, злодијело четника Павла Буришнћа у јануару 1943. 
године. Ниглје живе душе да се информишемо. Поставн-
ли смо добро обезбјећење и застали да преданимо скри-
вени у шуми, одморимо се и припремимо за напоре који 
нас очекују сљедеће ноћи. 

Сунце је пошло на починак, а ми смо из Буковице, 
уз добро обезбјећење, извршили покрет у нравцу Пал>ике 
(тригонометар 1162). Осванули смо надомак Дрине. Видн 
се пнтом крај и много је топлије. По шуми кроз коју иле-
мо има доста јабука и ораха. Воће опало и нспод стабала 
труне. У покрету купимо орахе, испод опалог лишћа 
кроз које је пробила јесења отава, нагнојена сатрулом 
љетном травом. Сада смо сигурнији, јер се приближавамо 
Горажду. Неда.леко од моста на Дрнни срели смо се са 
партизани.ма. Одмах смо се споразумјели и ушли у Го-
ражде. Ту смо нашли Штаб и днјелове 5. ударне днвнзије 
НОВЈ. Радомнр је отишао у Штаб Дивизије, а са нама су 
остали наши командири водова који су нас смјестили у 
непосредној близини Штаба Дивизије и одмах организо-
валн војнички живот. Јаке партпзанске снаге у Горажду 
импозантно су дјелова\е. 

У Горажлу смо остали неколико дана, добро се од-
морилн и спријатељнли са борцима те дивизије. Једни 
другима објашњавали смо стање на слободној тернтори-
ји. Мн смо се имали чиме похвалити, јер је скоро цно Са-
нџак у то врнјеме био с.лободан, а и већи дио Црне Горе. 
Очито су борци бнли задовољни када смо им објашња-
вали колика је код нас слободна територија и ла се сви 
Италијанн предали. Ми смо имали лоста италијанског 
оружја, па смо за успомену мијењали пушке. Давали смо 
им кратке талијанке са преклапајућим бајонетом, а они 
нама немачке пушке. 
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Док емо се ми одмаралп у Горажлу, Раломир је неп-
рекидно био у покрету и обавио посао за који је био за-
лужен, а затим је наредио покрет за Пл>евл>& Брзо смо 
се сиремнлн. На наше велико изненаћење кренули смо 
цестом преко Чајннча. На првом застанку, објашњено 
на.м је ла на правцу кретања не.ма јачнх непрнјателЈских 
снага, али постоји могућност да се сретне.мо са припад-
иицима »зеленог кадра«, кога има у шумама око Чајнича, 
али да избјегава сукобе са партизанима, но V свако.м слу-
чају треба да будемо опрезни. 

Већ је падао мрак кала смо опрезно ушли у Чајниче. 
На непријатеља нисмо наишли. Разместили смо се у 
лвоспратну кућу од тврдог материјала, у којој је, очнто, 
раније бнло неко надлештво. Поставнли смо пред згра-
до.м стражу, пушкомитраљезе на прозоре и улазна врата, 
а патролу у близини зфаде. Радомир је са груиом бораца 
пошао да тражи нешто за вечеру. Убрзо се вратно са лва 
казана куваног овчијег меса и доста хл>еба. То је »зеленн 
калар« Гојка Крезовића, побјегавши испред нас, оставио, 
не успјевши ни ла понесе, нити пак проспе спремљену 
храну. Можла су се надали да нм ми вечеру нећемо про-
наћи. 

Послије богате вечере, нако смо знали да нас »зелеии 
кадар« не смпје наиасти, уз консултовање са команднри-
ма водова, Радомнр одлучн да пролужимо покрет, однос-
но да ноћи.мо у Чајиичу. ИЗвршили смо покрет цестом у 
иравцу Метаљке. Кретали смо се опрезно уз добро обез-
бјећење. Ноћ, четннарска шума и доста густа магла, ог-
раничавалн су нам видљнвост и успоравали покрет, јер 
смо се морали опрезно кретатн. Приближавамо се Ме-
таљци, на коју опрезно излазимо, јер је она ријетко када 
без »гостију«. Овога пута није имала никога и са задо-
вољством смо нрихватнли нарећен>е да кратко предахне-
мо. Пушкомитраљесци заузеше положај рали сваке евен-
туалностн. Метаљка је на ирвн ног.лел нзгледа\а као неко 
старо напуштено насеље, чије фаћевнне нијесу олољеле 
зубу времена. Мећутим, згаришта бивше жандармернјске 
касарне као да је говорило: »Ово су фаговн крвавих ок-
ршаја са окупаторо.м и до.маћим издајницима у току овог 
рата«. 
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Шума је и дивљина. Из дубине четпиарске шуме чују 
се крикови сове. Настављамо нокрет кроз четинарску 
шуму. али цеста углавном нде хоризонтално и омогућава 
нам брже кретање. 

V Ковач стигосмо у свитање. Мало смо се одморили 
н доручковали остатак од синоћње вечере у Чајннчу, а 
пушачи запалише и по цпгару. Сунце је високо оскочило 
када смо стигли на Бољаииће. Ту наћос.мо дијелове Тали-
јанске дивизије »Венеције«, која се предала у Беранама и 
повукла овамо кала су Нијемци надирали ол Пећи и Ро-
жаја ка Беранама. 

Билн смо уморни, а требало је још доста пута ирева-
лити до Пљеваља. Радомир се досјети и запита ко ол нас 
зна италијански. Један друг се јавн ла зна нешто »фран-
цуски« и уз жучно објашгБавање са италијанским мајо-
ром, он прихвати ла нас са два камиоиа пребаци до Пље-
вал>а. За час стигосмо. Радомир поће у Штаб Корпуса и 
брзо се врати. Насмијана лнца рече нам: »Сви смо ио-
хваљени и Штаб Корпуса нам честита на успјешно из-
вршеном .залатку«. Како је иаш батаљон отишао у правцу 
Пријепоља, ми смо, као награду, добнли да останемо на 
обезбјсћсњу у Пљевљима и размјестили с.мо се у Шева-
рима. Ту нас је затскла и шеста офанзива, кала смо се 
повуклп из Пљеваља и дошлн у састав нашег батаљоиа. 

РаОмив МОРАЧЛНИН 
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ЗАТАЈИЛА ЈЕ БУДНОСТ 

Новембарски даин 1943. године билн су кишовитп. 

Провијавао је снијег, а ми смо се налазнлн на ио-
ложајима у рсјону Бродарево-Буковик, гдје смо водили 
свакодневно борбе против Нијемаца и муслиманске ми-
лнцнје, коју су прелводнли Хусеии Ровчанин и Рустем 
Кријештолац. Тешко је бнло издржати по цио дан на по-
ложајима, мокри н промрзли, алп су пролетерн н на то 
навикли и одолијевали су непријатељу и лошим времен-
ски.м условима. 

Једнога дана ме позвао комесар бата\>она и нарелио 
ми да се јави.м штабу наше бригаде. - Шаљу те у школу 
да се мало марксистички опнсмениш - вели ми он у 
шали. Из чегвртог батаљона (бјелопољског) олређена су 
седморнца. V штабу нам саопштише да идемо на курс у 
Пријепоље, гдје треба да се јавимо Данилу Пурићу. Из 3. 
пролетерске саниачке бригаде се скупило око 25 другова 
и другарица 

Стигли с.мо у Прнјеноље и смјестили се у зфаду по-
ред цркве. Два дана смо спремали собе за спаван>е и про-
сторију за наставу. За команлира нашег курса с.мо изаб-
рали Вуко.мана Шалипуровића, секретара Среског коми-
тета СКОЈ-а за срез пријепољски. Прво прелавање је гла-
сило: »Развој социјашстичког покрета у Србији«. Данило 
нас повре.мено упознаје са војно.м н политичком ситуаци-
јом, уз констатацију да ће и VI непријатељска офанзива, 
која је тек почела, проћи као и све досалашње. тј. дожнв-
јеће иеуспјех. 

Будући да су се у Пријенољу налазнле јединице 2. 
пролетерске и 1. шумадијске брнгале п неке јединице 2. 
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корпуса, ми пијесмо лавали стражу, већ смо само имали 
дежурне. V ствари, сви смо се осјећали безбједни и у том 
погледу безбрижни. Настојали смо да што више научимо 
и привикнемо се на мирнодопску атмосферу каква је у 
граду влалала. Књнга нијесмо имали, па смо хватам! ири-
бил>ешке које смо послије часова срећнвалн и допуњава-
ли. Владала је примјерна днсцнплина и другарство. 

Предвече, 3. децембра, почео је да пада снијег и по-
стаје све х.ладннје. Већнна нас је остала до касно у ноћ 
у учионици да размотримо иека питања и што више од-
годимо одлазак у хладне спаваонице. Те ноћи сам био у 
задњој смјени дежурства. Да не бих заспао, неколико 
пута сам излазио напоље, удисао чнст ваздух и ослушки-
вао како хучи надошли Лим. Свиће 4. лепембар, а град 
спава у муклој тишини. 

Око 5 сатн промолих се кроз прозор и примијетих 
већу фупу војиика под шлсмовима како трче главном 
улицом у правцу центра града. Било ми је јасно да су то 
Ннјемци, па истог треиутка дадох узбуну. - Не прави па-
нику, шта се дереш, пусти нас ла спавамо - загаламнше 
другови. Енергично сам командовао: »Нијемци, к оруж-
ју«. Тек тада, онако буновни, друтовн схватише о чему се 
ради, па наста општа јурњава и гужва око облачења, об-
увања, прикупљања забиљешки н паргијског материјала. 
Опомињали смо једни друге да се нешто не заборави, јер 
је било јасно да су Нијемии са већнм снагама уналн у 
фад и да предстојн крвави окршај. Истрчали смо напоље 
и заузели борбени положај. Примијетисмо фупу Ннјема-
ца како се поред Лима иребацује у правцу пута Прије-
пол>е-Прибој. Отворнли с.мо ватру на њих н брзо се нра-
бацили на десну страну Милешевске ријеке и заузели 
новн одбрамбени положај. У том тренутку настао је дра-
матичан ирнзор какав се ријетко вића. За неколнко ми-
нута фад се прстворио у пламен од мнтрал>еских рафала, 
ручних бомби и борбе прса у прса. Кркл>а Лимска доли-
на, јече брда и то надјачава хуку Лима. 

Велике губитке су префпјеле 2. пролетерска и 1. шу-
маднјска бригада, јер су Нијемци н муслиманска милици-
ја, користећи лоше временске услове и небулност неких 
једнница, успјели да заузму Коловрат, предграће Прије-
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поља и мост на Лиму без пуцања. Бнли су ту и четииии. 
Опи су са Нијемцима обилазили поједине јединице про-
летера и опкољавалн их чекајућн само сигнал за напал. 
Гестапо је обучио око 120 Мусли.мана на посебним кур-
севи.ма за ратовап>е иротнв нартизана. Они су се овдје на-
рочито истакли. Обученн у женску муслиманску одјећу 
са ферецама, чак су увече бнлн на партизанској приред-
би, а ујутру хладни.м оружјем ликвидирали партизанске 
страже. 

Полазнпци партијског курса су имали жесток окршај 
за Нијемцима, четницима и муслиманском милнцнјом, 
а,\и су без жртава успјели да се пробију из обруча. Про-
бијајућп се у правцу Прибоја и дајући отпор неприја-
тел>у, рањеио је пет курснста. Кал смо стигли до Бистри-
це, видјели смо да су неки другови у чарапама и скоро 
боси препјешачили више од шеснаест километара. Се.\>а-
ци из Бнстрнце су одмах набавпли опанке и указали по-
моћ курсистима. Из Бистрице смо наставили преко При-
бојских Голеша у Бучја за Пљевла. На Чемерну смо са-
знали ла су Нијемцн заузели и Пл>евл>а, на с.мо скренули 
према Бол>анићима и 7. децембра стиглн у Маоче у са-
став 3. пролетерске санцачке бригаде. 

Состомр РАШЧЛНИН 
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ИЗ БОРБЕ V БОРБУ 

Каћевска драма 

Током 10. и 11. иовембра 1943. годиие елитна не-
мачка брдска дивизија, са бројном муслиманском 

милицијом, извршила је из Сјенице снажан напад на по-
ложаје Треће санцачке и Друге далматннске бригаде, 
које су затварале правце Сјеница - Пријепоље; Сјеница -
с. Страљани - Бродарево и Сјеннца - Нова Варош. Уз 
јаку подршку артил.ерије и тенкова, они су 12. новембра 
жестоко напали Голо брдо, које је бранио Трећн (мп-
лешевски) батаљон. У обостраним јуришима Немци су 
претрпели велике губнтке, али с.мо и ми изгубили храбре 
борце: Рада Дробњака, пушкомитраљесца из Страшивца, 
Душана Букушнћа нз Душманића и Мила Јуруковнћа из 
Залуга. Из строја је нзбачено и пет рањених бораца. 

Следеће ноћи Немци су потисли Далматшше ка Го-
већаву. Истовремено Први (злагарски) батаљон повукао 
се у подножје Јадовника, село Сопотницу. Због тако ио-
горшане снтуацнје на крнлима, штаб 3. бригале је наре-
дио да се и Трећи батаљон и Италијанска бригала »Вене-
ција« повуку на леву оба\и реке Милешевке и организују 
олбрану у рејону Кобиља глава - Кашан - Каћево. У сум-
рак 13. новембра непријател. је, преко Карауле, стигао у 
Мидешев До. 

Користећи велнки мећупростор измећу нас и Злата-
раца, Не.мци су ноћу 14. новембра убацили групу јачине 
од 150 војника у позадину нашег фронта. Изненадно, 
пред зору, немачки аутоматичарн напалн су пратећн вод 

190 



Милешевског батаљома и његову иитендаитуру, који су 
били смештени у старом турском хану на караванском 
путу Сјеннца - Пријепоље у кући Омера Бсћнровнћа у 
Каћеву. НепријателЈ је ову акнију нзвео веома лукаво уз 
помоћ ломаћих издајника из редова муслиманске мши-
ције. 

Опкољени Милешевци водили су на Каћеву иерав-
ноправну борбу на живот и смрт. Нико се жив није пред-
ао, иако би у таквим условнма то учиннла свака војска 
н у сваком класнчном рату, какав је забележила исторн-
ја. На том каћевском гребену попшула су нам тог јутра 
22 борца. Био је то сграхових г\'бнтак за Милешевски ба-
та^он. У хану и Бећировића кући изгинули су: Алексан-
дар Леко Дивац, скојевски руководилац батаљона, Мн-
лан То.машевић, Душан Вукосављевић, Радомир Митро-
вић, Анћелко Жугић, Омер Делић, Махмут Скадрак, Рат-
ко Чпајак, Чедо Дивац, Миле Дучнћ, Раломнр Дучић, 
Радивоје Дучић, Вехбија Машовић, Шаћир Кујовић, Или-
ја Петрнћ, Радомир Павловнћ, Вукојпца Морачанин, Ра-
денко Цвнјовић и Божндар Цвнјовић. 

Сви ти днвни младићи нису ни војску служили, а 
било је мећу њима и дечака од 16 до 18 година. Најмла-
ћи, Анћелко Жутић нз села Сопогнице, нмао је свега 14 
годнна. Ратна срећа је послужнла да се са тог страшног 
губилишта из куће Омера Бећнровића пзвуку малолетни 
Амнр Кашшнћ и Мишо Дивац и храбри мнтраљесцн 
Бошко Јездовић и Бране Дука Алга. 

Ти неочекивани губици у л>удству и ратном матерн-
јалу били су тежак ударац за наш батал>он, којн је упр-
кос томе са Италијанском бригадом »Венецнја« пружао 
грчевнт отпор успоравајући брз продор Немаца ка Каће-
ву. Напад нз позадине бно је вешто синхронизован са на-
падо.м са фронта. Кад су немачки тенкови продирали ка 
Каћеву, Италијаин су у паници која их је захвагила оста-
вили топове на Кашану, пошто су нх њих пзвуклн затва-
раче. Главом без обзира бежали су на све стране н Нем-
ци су их немилосрдно убијали, на чак и тенковима гази-
ли на друму измећу Кашана и Каћева. 

Пружајући жилав отпор, наш батал>он се нашао у нз-
узетно тешкој ситуацнји. Борбени поредак био је расечен 
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на два дела: пао је у полуокружење, притиснут ураган-
ском ватром и покретом са фронта и позадине. Ситуаци-
ја је била крајње критична и неизвесна. И у таквом тре-
нутку нис.мо клонули духом, сачувана је присебиост. Од-
лучивали су минути. Шкрипа немачкнх гусеница, артиље-
ријска јека и пешадијска ватра, доста мртвих и рањених 
- пружали су тог јутра ставичну слику на Каћевском 
вису под Јадовником. 

Ннје бнло другог решења осим да се баталзон извуче 
уским и стрмим кањоном Мнлешевке, низводно ка ма-
настнру Милешеви. Извлачили смо се тешко проходним 
тереном куда, осим чобана, ловаца и лучосеча, људска 
нога није крочила. Борци су падали, котрљали се низ 
страшне стрмине, носећи са собом и рањеника и наору-
жање. 

Око 8 часова изјутра уморна колона бораца прибли-
жавала се средњовековној тврћавн Хисарџик, из које је 
муслимаиска милиција хоџе Сулејмана Пачарнза, добро 
склоњена и маскнрана, отворила на њу јаку пушчану и 
митраљеску ватру. На ватру је брзо одговорено ватром п 
мучкн напад издајннка био је паралисан. Батаљон се ту 
врло брзо средио и без предаха наставио усиљеним мар-
шем покрет према селу Бјелобабама. Од.мах је посео поло-
жај Црквине - Дворнште и ступио у борбу са Немцима 
спречавајући њихов дал>и продор ка селу Кошевинама. 

У поподневним часовима на наш положај пристигао 
је и Други батаљон Четврте крајишке бригале. У салеј-
ству са Крајишницнма извршили смо истог дана против-
напад пре.ма Каћеву. Мећутим, и после вео.ма жестоке 
борбе наш противнапад није успио. У току следеће ноћи 
пристнгле су и ста\е снаге Четврте крајишке брнгаде и 
тако је ослонцем на Бјелобабе фронт на Каћеву стабили-
зоваи н спречен даљн иродор Немаца ка Пријепољу. У 
тешким ланоноћним борбама од 12. до 15. новембра из 
борбеног строја нашег Трећег (мнлешевског) батаљона 
избачено је 35 бораца, од којих 25 погинулих и 10 рање-
них. У тим борбама погинуо је и заменик команданта 
Треће санцачке бригаде Вујо Јововнћ, а тешко рањен но-
моћник ко.месара бригаде Јевто Шћепановић Чајо. Рањен 
је и комесар 3. батаљона Вук Кулафић. 
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Ти тешки губици ннсу поколебали борбени морал 
бораца, који су и лаље успешио наставилн борбе у току 
шесте офанзнве. 

Вруља - реваши за Каћево 

Повлачење.м на леву обачу Лима, Трећа пролетерска 
(санцачка) брнгала нашла с крајем лецембра 1944. голнне 
на нростору Камена Гора, Горица, Вруља и Маоче, изме-
ћу комуникација Прнјепол>е - Плевља - Бурћевића-Тара 
и П.\>евља - Бијело Поље, водећи офанзнвне борбе про-
тпв Немаца, четника н муслиманске милнције. Због пре-
трпљеннх губитака на Каћеву, ма\обројностн и епидеми-
је тифуса, наш 3. батаљон је по наређењу Штаба брнгаде 
био привре.мено извучсн нз борби и разменгген на одмор 
V ГорЈвој Вруљн. И у таквој ситуацији Милешевце је но-
сгБ\а страсна жеља да освете своје попшуле другове и 
покажу своју скривену, духовну снагу. И та им се прили-
ка указала баш ту у Вруљи. 

Ноћу између 30. и 31. децембра једна чета Немаца из 
Пљеваља, чијн су водичи били четници из села Лзутића, 
као добри познаваоци терена, успела је провућп се изме-
ћу нашнх патрола и у саму зору напасти нашу Другу 
чету у рејону Борове главе. Као да су Немци и њихове 
сада друте слуге хтели да наираве реиризу кашевске дра-
ме. Овог пута су се љуто преварили. Иако полуобучени, 
а неки чак и боси, борци друте чете са храбрим коман-
диром Жнвком Грујнчићем су по дубоком снегу хитро 
излетали на положај, отворили жестоку ватру и сатерали 
Немцс у поток позади Борове главе. У том тренутку 
срећна је била н околност што је стражар бно храбар 
пушкомитраљезац Заим Буповић из Прнјепоља. Чим је 
приметио Немце који су се привукли скоро до самих 
кућа где је боравила чега, он је улегео у кућу, дао узбу-
на, зграбио »шарац« и отворио но Немцима ватру, уста-
вивши њихово даље кретање. 

И Пратећа чета је невероватном брзином запосела 
положај на Боровој глави. Овом јединицом командовао је 
Милован Пејановић, прави мајстор за управљање мнноба-

12 193 



цачком ватром, којом су Немцима на старту нанегн велн-
ки губици. 

На положај је хитно приспела и Прва чета нашег 
Трећег батал.она са храбрнм замеником команлира 1. 
чете Драгојлом Чпајаком. Она је из позадине извршила 
силовнт напад на Немце, пресекла им одступницу ка Л>у-
тићима н довела их у безизлазан положај. Настао је кр-
кљанац. Немци су се фчевито бранили, али су Милешев-
ци око НЈИХ све више стезали обруч и јуришали као пан-
терн. Бомбе су прапггале на све стране из руку Вукоје 
Симића и других бораца и руководнлаца. Све их је носи-
ла јединствена жеља да освете Каћево. Безглаво јуриша-
ње Немаца да поврате до.мннантан положај на Борову 
главу коначно је пропао. Негде око пола лана нзвршнлн 
смо последњи снажан јуриш на Немце, свим снагама на-
шег батал>она. Немачки отпор потпуно и коначно је био 
сломљен. Биланс ове паклене бнтке је за Немце био по-
ражавајући, јер нм је скоро погпуно уништена једиа њи-
хова чета. На бојишту је остало преко четрдесет мртвих 
н рањеннх Шваба н заробили смо осам немачких војника, 
мећу којнма је бно и јелан подофицир. Због наше малоб-
ројности нисмо успели да спречнмо потпуно извлачење 
Немаца из нашег обруча, па се један део успео пзвућн 
дубоком јаругом према Доњој Вруљи. Тамо их је са по-
ложаја Катабун дочекао и дотукао Други (пљеваљскн) 
батаљон. 

V тој жестокој борби на Врул>и, 3. батаљон је имао 
два погннула н фи рањена борца. Пао је храбрн коман-
дир друге чете Живко Грујнчнћ, неустрашиви борац са 
Прозора, Куиреса, Неретве, Сутјеске и других дотадаш-
њих бојишта, п борац Стеван Шубашић из села Звјезда. 
Рањени су Анћелко Букућић из Душманића, Светозар Ро-
мандић и Днко Днвац, Василије Јевтовнћ из Избичња. 
Тада је хладнокрвнн нишанција на тешкој »брели« Анћел-
ко Букушић изгубио лесну руку. 

У борбн на Врул>и, воћеној на живот и смрт, сви бор-
ци и старешине Милешевског батаљона ноказа\и су нз-
ванредну самоиницијативу, смелост и храброст. То потв-
рћује н писмена захвалиииа коју је тала, за ту успешно 
извелену борбу акцију Мплешеваца, добно наш батаљон 
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од команданта Другог ударног корпуса НОП Пеке Дап-
чевића. Са дефидеом немачких заробљеника у слободом 
Колашнну и реваншом за Каћево Милешевци су тако 
исправилн стару, а хитлеровцима »честитали« Нову, пре-
тпослелњу, ратну (1944) голину. 

На попришту ОбарОи 

Рано ујутру 23. марта 1944. године четници су са 
правца Јабуке и Михајиловице напали Други (пл»евал>с-
ки) батаљон, 3. саниачке пролетерске бригаде на положа-
ју Боровац изиад села Обарди. Истовремено, Немци су 
извршили снажан напад са једном ојачаном четом на 3. 
бага\зОн, који се налазио на положају Борова Глава - Ра-
жено Пол>е. Батаљон је бно малобројаи н без једног вода. 
Други батал->он је енергичним јуришом одбио напад чет-
ника и одбацио их ка Јабуцн. Уз јаку ватру аутоматског 
оружја, Немци су извршнли силовит напад на 3. бата.\>он. 
Активни.м дејством и упорном одбраном батаљон је успе-
вао да одбије све не.мачке нападе. Нарочито оштра борба 
водила се за положај Борова Глава кога су Немци насто-
јали да заузму по сваку цену. За тај положај вршено је 
више обостраних јуриша. Ол силне ватре аутоматског 
оружја гране са борова кресане су као секиром. 

Трпећи озбиљне губитке, Немцн нису успели да по-
тисну борце 3. батаљона. Батаљон је, такоће, имао знатне 
губитке. Озлојећене Швабе око подне, уз ураганску ват-
ру, извршиле су снажан јуриш на нашу 2. чету која је 
била на лесном крилу борбеног поретка батаљона и при-
нудила је на повлачење. Тако се 1. чета нашла V полуок-
ружењу. У тој критичној ситуација, истичући се изван-
редном храброшћу и пожртвовањем, погинуо је комесар 
1. чете Мујо Мусић из Нове Вароши, нскусни ратник који 
је прошао кроз све непријатељске офанзиве и учествовао 
V свим тешким борбама које је волила 3. пролетерска са-
ниачка бригада. Тешко је рањен и заменик комесара чете 
Боривоје Миросавић, из Бистрице, који се у овој изузет-
но оштрој борби истакао својо.м храброшћу. После крат-
ког вре.мена и он је издахнуо. 
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И лоред тих тешких губитака, Немцн нису успеди да 
остваре постављени цид., борба се и даље водила иес.ма-
њеиом жестином. V међувремену стигао је и вод (35 бо-
раца) који је био у акцији на Коловрату код Пријепоља. 
Том прнликом је наиао четнике у куђи Машке Јездовиђа 
и 12 од њих ликвидирао. После те акцнје, вод се усиље-
инм маршем вратио назад када је батаљои бно у крнтич-
ној ситуацији. Без нредаха и олмора, вол је одмах убачен 
у борбу са Немцима. Бата\>он је прикупио све своје снаге 
и извршио снажан прогивнапал. Не.мци су били просто 
ошамућени и прннуђенн на повлачење ка Внјенцу. Друга 
чета, енергичним нападом, са њеним храбрим команди-
ром Филнманом Новковићем на челу, брзим пролором 
пресекла је Немцима одступиицу ка Венцу и у садејству 
са 1. четом принудила их да у шнрокој долини органн-
зују кружну одбрану. Снег је био велики, а ноћ стравич-
но хлална и мрачна. Уз сагласност комесара наше брига-
де Милије Станишића, који је пра гио ток ове борбе, ко-
манда батаљона је оценнла да би даљи напал изискивао 
значајне жртве, те је даља борба обустављена. 

У том последњем јуришу, те паклене борбе, истичу-
ћи се својим јунаштвом, иогинулн су поред Муја и Борн-
воја и следећи лругови: Чедо Шница из Велике Жупе, 
прека\>енн и нскусни борац са Купреса, Неретве н Сут-
јеске, десетар Кутнћ Изулин из Пријепоља, борац Пјанић 
Никола из Велике Жупе и Дивац Сретен из Диваца. Че-
тири борца су рањена. У заносу те тешке борбе и декору 
витких борова снегом покривеним као да се одиграла 
смотра у крвн каљеног братста и јединства. Падали су је-
дан за другим Чедо, Мујо, Ннкола, Изудин. 

Уз подршку четника са Вијенца, Немци су се у току 
ноћи 23/24. марта извукли и одступили ка Плевљима, уз 
озбиљне губитке од преко 20 мртвих н рањених, што су 
нам касније потврдили и сељаци из Обарди н Вијенца. 
Батаљон је такоће иретрпео озбиљне губитке: 10 мртвих 
п рањених, од којих двојицу врсних четних руководилаца 
Муја и Боривоја. 

V тој тешкој борби на Раженом пољу, где смо потук-
ли много јачег непријатеља, оста\и су у крви збратнмл>е-
ни партнзани, наши пали другови. Ту долину сељацн нз 
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Обарли и околних села од тала су ирозвали Швапска до-
лина. Радост победе на нопришту Раженог пол>а, односно 
Швапске долине, измештала се са тугом због изгубљених 
другова. Тако смо се осећали док нам је на борбеном ус-
пеху у строју честитао команлант 3. бригаде мајор Војо 
Тодоровнћ. Успех је био занста завидан. Тог 23. марта од 
Коловрата до Швапске долине из строја је избачено пре-
ко 35 непријатељских војника, заробљен јелан шарац, две 
машинке, 2 пииггоља, више пушки и друге ратне опреме. 
Коиајући дубок снег, сахраннли смо наше другове. Изнад 
њихових свежих хумки у крошњама четинара тужно су, 
чинн ми се, цвилели планински ветрови, као ла изводе 
химну о јунаштву санџачких пролетера, док смо ми отпе-
вали болну арију »Почивајте мирно«. 

У нзузетно тешкој борбн истакли су се својом храб-
рошћу свн борци и старешине батаљона, а посебно бор-
ци прве чете, коју је команда 3. бригаде и писмено пох-
валила. 

Ш Т А Б 
III С А Н Ц Л Ч К Е Б Р И Г А Д Е 
24. шрг 1944. I. 

ПОХВАЛА 

Похвал>ујемо 1 чету 3. батал>она овс бригалс која је 22. о.мј. у бор-
бн код ссла Обарлн иока:1ала лнвнс нримјере храбростн, самоноу »данл 
и одд\учности иротнв петоструко јачсг фашистичко-њемачког окупа-
тора. 

Борин н руководиоци 1. чете 3. батал>она као н члановн Штаба 3. 
батал>она којн су бнлн са н>ом, показалн су нам како се нсустраишво 
јурнша на мрског непрнјател>а н како га треба немнлосрлно унншта-
ватн. 

ПОВИМО ЈУНАЧКИМ ПРИМЈЕРОМ НЕУСТРАШИВИХ БОРАЦА И 
РУКОВОДИОЦА 1. ЧЕТЕ 3. БАТАЉОНА. 

СЛАВА НАШИМ ДРУГОВИМА КОЈИ ПАДОШЕ У ОВОМ ЖЕСТОКОМ 
ОКРШАЈУ 

СМРТ ФАШНЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ 

Полнтимкп комссар ЗАМ. н о ш и и ш в 
МШНЈП Станнншћ с.р. Дсишло Јоуковнћ, с.р. 
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Заседа на Михајловици 

V другој половинн јуна 1944. године Трећа пролетер-
ска (санџачка) бригада водила је веома жестоку борбу са 
Немцима, четннцнма и муслиманском милицијо.м северио 
од комуникације Пријепол>е - Пл»евл>а и вршила снажан 
притисак на пл>евал>ски гарнизон. Ла би отклоннли опас-
ност и обезбедили саобраћајницу Пљевље - Пријеиоље, 
Немци су са квислинзима, уз јаку артнљеријску подршку, 
извршили напад на 1, 2. и 4. батаљона на линији: Црље-
шше - Којовићн - Боровац ТТ 1129. 

Трећи батаљон, без прве чете, у тој снтуацији имао 
је задатак да органнзује заседу на Михајловици, непос-
редно на комуннкацији, н у салејству са Првим батаљо-
ном обезбелн леви бок главних снага бригаде. Уј\тру око 
8 часова појавила се не.мачка извићачка иатрола која је 
од Маркова хана осматрала Михајловнцу. Како су борцн 
били веома добро маскирани, користећн раније изфаће-
не бункере, пафола их није открила, што је било пресул-
но за усиешан исход борбе. Убрзо се појавила моторнзо-
вана колона у саставу 8 камнона н једно теренско вози-
ло, која се кретала доста опрезно. Код наших бораца вла-
да>\а је фобна тишнна и бојазан да их Немци не открију. 
Прва два вознла упала су у заседу. Отворена је ватра нз 
целокупног оружја. Тешки мнтраљези из Пратећег вода 
одлучно су тукли по возилима. До краја изненаћени, 
Немци су почели да нскачу из камнона н испод њих из-
влаче мртве и рањене. 

Једна десетина Немаца са два »шарца« успела је да 
се пребаци у зндине жандармеријске станнце. Команда 2. 
чете није у току ноћн запосела ту станицу како јој је 
бнло нарећено, што се иегативно олразило на крајњн нс-
ход борбе. Немцн су одатле пружали очајнички отпор. 
Због потпуно брисаног простора, борцима чете није бнло 
могуће прићи на домет ручннх бомби. Наш положај по-
чела је да туче и артиљерија из рејона Трлице. Осмотрен 
је и покрет непријатеља са правца Јабуке. 

Да би се добило у вре.мену, организован је и изведен 
послелњи јуриш који није успео, па су се борцн морали 
повућн на полазни положај. Првн батаљон, у чијем саста-
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ву је дејствовала и 1. чета иашег батаљоиа, притнснут 
снажном непрнјатељском ватром, није успео да садеј-
сгвује 2. чети, те су се тако Немци успеди одржати ос-
лонцем на жандармеријску стаинцу. Претрпевши велике 
губнтке, онн ипак нису успели заузети Мнхајловицу. Бор-
ци 2. чете том приликом су уништили свих девет возила 
и запленили неколико хиљада метака и ручних бомби. V 
овој заседн на Михајловици особито се истакао коман-
дир вода Хасан Мусабеговић, који је нод кншом куршу-
ма успео да извуче два камиона са муницијом, који су 
касније спаљени на друму. У овој борби Мплешевскн ба-
таљон нмао је два мртва и три рањена борца. Погинули 
су Војин Томашевић, храбри пушкомитраљезац из Бабн-
на н Лушан Веруовић, борац нз Велике Жупе, док су у 
последњем јуришу рањени иомоћник комесара чете Ми-
ленко Ратковнћ из Кучина, Владо Лазаревић из Велике 
Жупе, Чедо Радовпћ, Вуловнћ Мнлојица и Тешевић Дра-
гомир. 

Уводећи у борбу јаче снаге, Немци су следеће ноћи 
овладали положајем Михајловина и одбацили наш Трећи 
батаљон северно од комуиикације ка Слатинн, где се у 
току 18. и 19. јуна водила оштра борба. Ту у рејону 
Л>ељенице погпнуо је комесар Прве чете Перо Рабрено-
вић и пушкомитраљезац, Талијан, Натачио Паскали. Ра-
њенн су командир вода Михајило Морачаннн из Велике 
Жупе п борац Милојица Мартиновић из Бабина. Из стро-
ја Трећег батаљона у току два дана оштре борбе избаче-
но је 13 бораца, док су немачки губици износили преко 
30 мртвих и рањених. Особиту храброст у тим борба.ма 
испољиле су старешине, митраљесци и бомбаши. 

З.штибор - упали смо у четнички логор 

Пошто је разбила бројне четничке снаге на ширем 
простору Нова Варош и нанела им озбиљне губитке, 3. 
пролетерска санцачка бригада пренела је тежнште бор-
бених дејстава на десну обалу реке Увца, потискујући 
четннке ка Л>убишу и Ивањнци, тако да је 9. августа 
1944. године шнроким фронтом избила на линији: Јасено-
во - Љубиш - Гостиље. На тим се положајима прнвреме-
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но задржала. Кад је вршила одговарајуће припреме за 
даљн нродор ка Ивањици, уследило је нарећење за њено 
брзо повлачење и нребацивање на леву оба\у Лима. 

Трећн и Четврти батаљон, којн су држали положаје 
у рејону Горњсг и Дон>ег Лаубиша, на левом крилу бор-
беног поретка бригале, добили су нарећење ла формнра-
ју колону и да се убрзаним маршем повуку основним 
иравцем: Горњи Љубнш - Борова Глава - Горња Јаблашша 
- Бнјело Брдо - Рудо, где се пребацују на леву обалу Лима. 
Бно сам наредбом одрећен за команданта колоне. 

Бригада је била на наведеним положајима у повољној 
оперативно-тактичкој ситуацији. Почетак седме неприја-
тељске офанзиве на слободну тернторију Санџака и Црне 
Горе принудио је бригаду на повлачење. 

Наша војна обавештајна служба није располагала 
подацнма о могућности судара са четницима на правцу 
повлачења деснокрилне колоне. Негде после подне, 10. 
августа, бата\>онн су нзвученн из борбе и кад је пао мрак 
колона је извршила покрет олрећеннм правцем. На челу 
колоне бно је 3. батаљон. Ноћ је била мрачна, брлско-
планинско земљиште знатно испресецано и пошумљепо 
отежавало је и успоравало покрет. Нешто пре пола ноћи 
претхолница колоне избила је на Шанац ТТ 1120. Злати-
бор. Четннчка прелстража, која се налазнла на положају 
Шанац, изненала је отворнла ватру на претходницу. Бр-
знм нападом претходница је заузела Шанац и запленила 
неколико сандука пушчане муницнје. 

Трећн батал>он се рали сваке снгурности развио по 
четним колонама и југозападиим падинама Златнбора на-
ставио покрет ка долнни Рзава. Приближавајући се Бо-
ровој Глави, четници су отворилн неочекивано јаку ватру 
из целокупног наоружања, укључујући и минобацаче. 

Батаљон се развио у стрелце и извршио снажан на-
пад на Борову Главу. Још увек ништа нисмо знали о ја-
чини четничких снага, али се по интензитету ватре дало 
закључити да се ради о бројним снагама, што је за нас 
било иотпуно изненаћење. Развила се огорчена борба за 
положај Борова Глава. Бомбе су пљуштале на све стране; 
кључало је као у котлу. У тој тамној ноћи стравично је 
хучала долина Рзава. 
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Вршени су обострани јуриши, иапади и противнапа-
дн. Четници су ослоњени на јаке тактичко-топографске 
положаје Борова Глава и југоисточне падине Торннка ла-
вали јак отпор. Борци 3. батаљона измешалн су се са чет-
ницима и хватали се за гушу. Јуришало се на усијане 
цеви пушкомитрал>еза. Тако је неколнко четника скочн-
ло на храброг пушкомнтраљесца Стевана Ракочевића. 
Настало је хрвање. Притекли су у помоћ Стеванов помоћ-
иик Заим Калрнбашић и још неки борци и тако су савла-
дали четнике и повратилн пушкомитраљез. 

Приведени су и први заробљеници, мећу којима и је-
дан капетан, командир четничке чете. На крагком са-
слушању капетан изјави да се ту, на Златибору, налазе 
лва четничке брнгаде (златиборска и рудничка) под ко-
мандом Калабића и да су имали задатак да у току нарел-
них дана нападну наше снаге из позадине у рејону Л>у-
бнша. 

Тек после те нзјаве сазнало се да се ради о јаким 
четничким снагама и да је деснокрилна колона (3. и 4. ба-
таљон) упала у четнички осињак. 

Пружајућн снажан отпор, бројно много јачи, четни-
ци су успели олбнтн напад 3. батаљона у борби за Боро-
ву Главу и његов даљи напал зауставили. У таквој, за 3. 
бата^ои неиовољној ситуацији, увелен је у борбу 4. ба-
таљон правием Волице - Градац (југоисточне падине 
Торника), са задатко.м да разбије четнике на правцу деј-
ства и одсече им одступницу ка Пашсаду. Енергнчним 
нанадом 4. батал>он је после оштре и упорне обостране 
борбе сломно отнор четннка, брзо овладао рејоном Водн-
це и озбиљно угрозно лево четничко крило успешно про-
дирући ка Грацу. Корнстећи успех 4. батаљона, 3. ба-
талзон је извршио јурнш, овлашо Боровом Главом и на\-
нрући северно од комуникацнје Борова Глава - Рановац 
озбиљно је угрозио четнички поредак на његовом десном 
крилу. 

И поред тога, четници су иружали јак отпор, уз по-
степено повлачење ка врху Торннка. Нашн батаљонн, на-
носећи им озбиљне губитке, иегле око 6 часова 10/11. ав-
густа, успелн су у потпуности сломити отпор четника и 
присилити их на неуредно повлачен>е ка Чајетини оста-
вљајући на бојишту мртве и рањене. 
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Тако је четничка групација у тој изузетно оштрој 
борон са 3. и 4. батаљоном 3. пролетерске санцачке брн-
гале, иако бројно надмоћиија, и у љулству и у аутомат-
ском наоружању, претрпела озбиљне губитке и потпуно 
разбијена. 

Успех и тој изненадној борби постигнут је захвал>у-
јућн изузетној храбрости бораца и умешном руковоћењу 
старешинског састава. 

Четнички тубици: око 25 мртвих и рањених и 20 за-
робљених. Све погинуле оставили су на бојишту, мећу ко-
јима и рањенике. 

Наши губици: 3. батал>он 2 мртва и 10 рањеиих бо-
раца. Погинуо је Заим Буновић, изузетно храбрн борац, 
десетар и пушкомитраљезац, иаш делегат УСАОЈ-а Др-
вару, који се истицао својом храброишћу и у свим пре-
тходним борбама. Па\а је и Даница Боловић, кћи једини-
ца учитеља Божние Боловића нз Пљеваља 

Мећу рањенима био је и омладннски руковолилац 3. 
батаљона Владимир Обраловић из Пљеваља изванредно 
храбар и прекаљен борац са Купреса, Неретве и Сутјеске. 
Из 4. батаљона чији су борци и старешине у овој борби 
показали изваиредно велику храброст рањени су комеса-
рн чета Вучић Дробњак и Вито Чујовић и борци Мило-
рад Шћепановић и Душан Радојевић. Укупно из оба ба-
таљона из строја је избачено 16 борапа (2 погннула и 14 
рањеннх другова). 

После те напорне борбе батаљони су остали на од-
мору у рејону Борова Глава, а затим, кал је пао мрак, ко-
лона је наставила марш правцем у луху раније издатог 
нарећења. 

Избијајући са челом иа Бнјела Брда, колона се суко-
била са четницнма који су припадали вишеградској п 
прибојској брнгади. Енергичним нападом брзо су разбп-
јени дајући последњи отпор на Варди. Колона је после те 
борбе наставила са покретом н у Рулом се пребацила на 
леву обалу реке Лнма. 

И порел напорног марша н жестоке борбе коју су ба-
та\>они воднли на Златибору и Бнјелим Брдпма, деснок-
рњ\на колона успешио је нзврпшла постављенн залатак 
и непријатељу нанела осетне губитке. 

Вошко ШКРВОВИћ 
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ОА СТРАХА ПАДОХ СА БАНДЕРЕ 

Трннасстог новембра 1943. године паша чета била 
је повучена са Јадовннка у рејон КаНева. V жан-

дармеријској станици иа КаНеву била је смештена Коман-
да ТреНс нталијанске брнгале »Венецнја«, односно један 
њен део. Прел вече мене су послали у ову комапду да сје-
дим порел телефона и нреволим наређења, обавештења и 
извештаје који комунииирају између партн.чанске коман-
де у Пријепол>у и италијанске команде. Целе нођи ока 
нисам склопио од телефонских разговора и превођегва. 

Изненада у цик зоре поче неко комешање око зграде 
п војници који улегеше у зграду нзбезумљено почеше да 
внчу у смислу да су Не.мци и Албанези прел зградо.м. 
Унутар просторпја наста пометња међу талијанским офи-
цирима, подофнцирнма и војшшима. одважннји су скака-
ли кроз прозор позади зграде. Погледах кроз прозор. 
Немци и наоружани људи са белим омотачима око главе, 
Нуласнма и фесовима постројавају са дигнутим рукама 
Италијане на путу нспред згра\е и њима прикључују све 
оне којн нзађу из зграде. Јавнм у Пријепоље, јер је теле-
фонска линнја бнла ста\но отворена, да су Не.мци, ба\ис-
ти и муслиманска милиција пред зфадом, да се Игалија-
нн предају бе;1 отнора и да је нрекидам везу и бежим. 

Брзо ставим телефои и повеђи завежљај жице у тор-
бу и кроз прозор суседне собе скочнм пред кујну, која 
је била у приземљу, па трк према реци. Док сам трчао, 
поче пуцгвава око зфаде и према реци, јер су поред мене 
ка рецн трчали и неки италијански војници. Лево око 
хана н околних зфала отпоче урнебесна пушвава. Како 
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сам се низ стрму страну сручно у кан.ом р. Милешевке, 
нн сам не знам. Нмз кањон сустигао сам доста италијан-
скнх избезумлених војника, а непосредно нза једне кри-
вине нспрел Хисарџика стајала је већа скупина војника и 
неког ишчекивала. 

Мало дал>е иза крнвнне, где стаза из села силази на 
реку, група Игалијана одлагала је оружје по нарећењу 
Пачарнзове милнције, која је са зилина старог средњове-
ковног града пуцала на Италијане и наређивала им ла од-
лажу оружје. Ко није хтео да одложи оружје није изла-
зно нза кривине. Међу њима бњло је н неколико парти-
зана. Убрзо ночеше ла иристижу нартнзани појединачно 
и у мањим фупама, међу којима и наш командант ба-
таљона друг Бошко Шкрбовић. Олмах је запретно Пача-
ризовим плаћеиицима ла ће са борци.ма уиасти у Хисар-
џик уколико се не повуку и ослободе пролаз кањоном р. 
Милешевке. Мнлнцнја се повукла после тнх претњи не 
успевши ни да однесе заплењено оружје од рашружаних 
италијанских војника. 

Јавио сам се другу Бошку да сам пре бежаи>а нз 
жанлар.меријске станице обгшестио Пријепоље о препалу 
Немаца и балиста на Каћево и да са собом носим теле-
фон. Наредио ми је да одмах сићем на Бегов мост испод 
манастира Мнлешеве и да тамо сачекам и обавестнм све 
оне који иду у правцу Каћева да су на Каћеву Немцн. 

После стизања на Бегов мост, након извесног време-
на, нанћоше три камиона пуна Крајишника. Команданту 
те јединице пренео сам ситуацију на Каћеву и са њиме се 
понезао у правцу Бјелобаба. Успут сам дознао да су то 
јединице 4. крајншке бригале и да су послате према Ка-
ћеву. Изнал Бјелобаба нскрца.ли су се из камиона и на-
ставили кретање колонама. Изгледа да Немци нису на-
ставили даље наступање од Каћева, јер су Крајишници 
заузелн положаје десно и лево од комуиикације исиол 
Каћева и у тој висшш успоставили везу са некнм једини-
цама нашег 3. батаљона, десно од комуникације. 

Команда крајишког батаљона лево од комуникацнје 
с.местила се је у јелно.м шумарку порел пута, који из Хн-
сарџика излази под Каћево. Измећу тог шумарка н ко-
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муникације за Пријепол>е преко једне лсдине пружала ее 
телефонска линија преко дрвеннх бандера. 

Таман сам се спремао да пођем са пристиглим бор-
цима у правцу 3. батал>она кад ме позва командант кра-
јишке јединнце н упита: »Саниаклнја, пошто нмаш теле-
фон можеш ли успоставитн везу са Пријепољем«. Одго-
ворно сам да могу само трсба неко да ми помогне. По-
шао сам са једним н>пхоннм куриром ло једне бандере 
која је била изнад комуникације одмах иза кривине, јер 
ми се учинило да је нај.мања и најподеснија за пењање. 

Одмерио сам и одрсзао два комада телефонског каб-
ла и укључио их у тслефон, а крајеве завезао око паса 
који треба да се закаче за жице на стубу. Курнрова дуж-
ност је бнла да ме попне на своја рамена и касннје, када 
закачим кабл за жице, да окреће ручку телефона. 

Скинуо са.м ципеле н чарапе и са курпровнх лећа 
брзо се успео уз бандеру и завезао каблове .за две жице. 
Када је курир окренуо ручнцу телефона и рекао да те-
лефон звонн, иза окуке појавн се немачкн тенк. Чиннло 
ми се да је топовска цев бнла уперена право V мене. Пре-
мро са.м од страха да ме Не.мац не »стреља топо.м« и још 
више се прнљубио уз бандеру н чашпце. Курир легао на 
лећа и внче: »Не мрдај!« Сва срећа тенк проће, топ не 
она\и, али ја од страха падох са бандере као врећа на 
земл>у. 

Хивзо потвнн 
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НАПАД У ЗОРУ 

Узору 31. децембра 1943. године дежурни наше 2. 
чете, која је бнда смештена у селу Горн>а Вруља, 

улетео је у кућу где су борцн спавали и ф о м к н м гласом 
викнуо: »К оружју!«. Борцн су у реду и без паиике изле-
тели из куће развијајући се у сгрелце. Положај изнад 
куће, Борова Глава, Немци су већ били запосели, а сно-
пови светлећих метака су шнбали по крову куће из које 
смо излазилн. Муњевитнм протнвударом збрисали смо 
Не.мце са брега изнад куће и натерали нх на повлачење 
према потоку, чија је лева страна (на којој смо се ми на-
лазили) била обрасла густом буково.м шумом, а десна 
сграна потока (страна њиховог одступања) кршевита н 
обрасла ретким шибљем. тако да су Немци у повлачењу 
преко таквог терена били оллична мета за гаћан>е. Јасно 
смо чули крнке њихових рањеника, а бнло их је досга н 
погинулих. Отиор су могли да пруже тек после изласка 
иа зараван са десне стране потока. 

Мећутим, нашем 1. воду, 2. чете, за дал>е настунање 
нспречио се немачки шарац који је из потока тукао наше 
лево крило. Зато га је хитио требало ликвидирати. У тој 
ситуацијн командир 1. вода наше чете Филиман Новко-
дић повео је ф у п у бораца са доста нталнјанских бомби 
да лнквндирамо митрал>еско гнездо. Били смо скоро над-
о.мак циља када с.мо прнметно ф у п у војника у белпм ог-
ртачима са наше леве стране. Одмах су поче.\н да нас 
туку јаком в а ф о м из ауто.матског оружја. 

У једно.м моменту осетио сам јак удар по глави и пао 
са.м у снег. У првнм моментнма нисам ништа вилео. Мало 
касннје сам видео другове око себе, али ми се чинило да 
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су свн око мене окрећу неком филмском брзином. По-
кушао сам да устанем, алн нисам могао. Затим са.м осе-
тио да ме неко од другова носи на леђима. Видео сам да 
је то бно Вукајло Вуловић из Сонотннце. Вукајло ме из-
нео дал>е ол ватрене линије, па га је заменио Драго Шпн-
ца из Велике Жупе. Драго је био развијен и снажан мо-
мак и брзо ме донео до једне куће, где је било смештено 
батал>онско превијалиште. Пошто су ме болничарке гтре-
виле, мало сам се освестио и почео јасније да примећујем 
предмете и л>уде око себе. V једном моменту сам видео 
преко отворепих врата у предсобљу групу л»уди у иемач-
ким униформама. Помнслно сам: дођоше Немцн да ме 
дотуку, али су ми болничарке одмах рекле да су то за-
робљени Немци, иосада оног немачког шарца који нас је 
тукао из потока. То сазнање је олакшало моје пснхичко 
стаље, али сам болове у глави све више осећао. Дошла 
је болничарка Добрннка Крсмановнћ и иитала ме могу 
ли нешто појести. Рекох јој да могу и она ми донесе 
кришку хлеба намазаиу мармеладом. Када сам покушао 
да отворим уста, осетио сам страшне болове, јер ми је 
лева внлнца због удара метка испод слепоочнице била 
рабијена, а метак је изашао позади левог уха. Помислио 
сам у себи - ако не умрем од последнца ране, умрећу од 
глади. Вратио сам Добрннки хлеб, а она је само завртела 
главом. 

Поред мене лежао је борац из моје чете Свето.мир 
Романлић из Дренове. Бно је раљен у ногу. Нисам знао, 
док ми он није рекао, да су Немци страшно потучени, 
али да је у том жестоко.м окршају иогннуо наш коман-
дир 2. чете Живко Грујичић. Живко је био храбар борац 
и одличан руководилац. 

Са великим напором сутрадан, 1. јануара 1944. годи-
не, око 12 сати, стигли смо у село Трожер, где је бнла 
болница наше 37. дивизије. Болница је била смештена у 
кући Сава Шестовића, угледног домаћина и члана Мес-
ног наролноослободилачког одбора. Одмах после долас-
ка лекари су нас прегледалн н поново превили. У болни-
ци су радила четири лекара: докторка Ирина Кнежевић, 
супруга Вука Кнежевнћа из Пл>евал>а, који је 1941. годи-
не погинуо у пљеваљској бицн, доктор Светозар Милато-
вић, такоће из Пл>евал>а, и лва италијанска лекара, од ко-
јих је један предано и савесно обављао своју лекарску 
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дужност (звали смо га доктор Бели), док јс други Итали-
јан иајиешће лутао по селу тражећи ракнје. Када би сс 
вратио накресан, само би понавл.ао: »Боно партизано, у 
село свере грапа« (у селу има ракије). 

V болници сам нашао Анћелка Букушића, који је ло-
премљен ире мене због хнтне операпије. Рањен је истог 
дана кад и ја. Рука му је била већ ампутнрана до рамена. 
После доласка у болиицу више дана нисам могао сам да 
устајем, јер је и дал>е све око мене летело. Имао сам јаку 
вртоглавицу. Како нисам могао да жваће.м, давалн су ми 
само супу п чорбасту храну и иочео сам по мало ла се 
опорављам. Почела је у мени да се јавл.а нека нада да ћу 
ипак преживетн и поред тога што је раиа била тешка. 
Лекари су нас храбрили, нарочито докторка Ирена. С об-
знром на то што је то била ливизнјска болница, било је 
доста рањеника и болесннка, нарочито нз III и IV са-
нџачке бригаде. 

Било је потресних тренутака. Једног дана болннчар-
ка је извела јелног рањеника да прошета. Док је био на-
пол»у, ја сам мало заспао, а кад сам се пробудио, видео 
сам ла је тај друг лежао на свом месту прекривен ћебе-
том и без знакова живота. Умро је тако рећи на ногама. 
Знам да је бно рањен у стомак. Не знам одакле је био и 
како се звао, јер нас је било из свнх крајева наше земл>е. 

Конце.м јануара пребачен сам у бригадну болннцу 
која се налазила у селу Лијесци. 

Средином марта 1944. године, вратно са.м се у мој 3. 
батал>он, који се на\азно у селу Добриловини. у срезу 
колашинском. Боловн су били престали, али је рана цу-
рила, па сам носно завој око главе. Распорећен са.м у 
Пратећи вод, чији је командир био Мнлинко Марковнћ. 

У Пратећем воду 3. батал>она остао сам све до сре-
дине августа 1944. голине, прошавшн кроз све окршаје 
које је бригада имала у том перноду. А било их је безб-
рој. Ја и још неки другови отишли смо на терен мн-
лешевског среза, где смо се прикл>учили фупи теренских 
ралника. Крајем 1944. голине, основан је Мнлешевски ол-
ред, у којем сам једно време вршио дужност комесара 
чете и у његовом саставу дочекао коначно ослобоћење 
наших крајева. 

Вааиије ЈЕВТОВНП 
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IV АЕО 

БОРБЕ V САНЏАКУ, СРБИЈЦ И 
БОСНИ 1944/45. ГОАИНЕ 

14 



ГРУПА БОМБАША ЈЕ УСПЕШНО ИЗВРШИЛА 
ЗАДАТАК 

прила 1944. године Трећа пролетерска (саииачка) 
бригада налазила се на простору измећу Плеваља 

и Бијелог Поља, где је водила жсстоке борбе са Немци-
ма, четницима и муслиманском милицијом. 

Под снажним притиском бројно надмоћннјег непри-
јатеља, Бригада је била принућена да се повуче на десну 
обалу реке Таре и организује одбрану, са тежиштем у за-
хвату комуникације Мојковац - Колашин. 

Друш и 3. батаљон имали су задатак да по сваку 
цену сирече непријатељу прелаз преко моста и даље ка 
Колашину. Не.мци су са артиљеријом непрекидно туклн 
наше положаје са Бојне Њиве, а четници су покушаваш 
да заузму мост на Тари, који је врло упорно бранио 2. ба-
та\.он. 

Једне вечери у први мрак команданг 3. багаљона на-
редио је да се батал>он прикупи на месту где је била 2. 
чета, нешто западније од моста на Тари, чији сам борац 
био н ја Окупљеном батаљону командант је издао наре-
ћење за напад на Мојковац, с тим што је иретходно тре-
ба\о ликвидирати четнике који су се налазили у бунке-
рима измећу Мојковца и моста са леве и десне стране. 
Бункер на мосту - на десној оба\и Таре претходно су 
ликвиднрали храбри борцн нашег 2. бата\>она. Затражио 
је бо.мбаше - добровољце. Првн се јавио Радован Кубу-
ровић, команлир вода, столарски ралник и члан КПЈ. Од-
мах за Ра\ованом јавнли су се Рамо Мурановић нз Коса-
тице, Амир Капиџнћ, такоће из Косатице, и ја. Јавно се 
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и Миленко Ратковић, помоћник политичког комесара 
лруге чете, али је командант рекао да је потребио да он 
остане са четом и да је ловољно бомбаша. За командира 
фупе бомбаша олрећен је Радован Кубуровић, а затим је 
фупа подељена на две подгруне. Чнм су подељене бомбе, 
командант нас је повео у непосредну близнну моста и 
објаснио где се бункери налазе н како их треба ликвилн-
рати. 

Прва група: Рамо Мурановић п Амир Капшдић, нмала 
је задатак да ликвидира бункер, који је био на десној 
странн, а друга груна: Ралован и ја, бункер који се нала-
зио лево н нешто даље од њега. 

Напад је фебало извршнти после одрећеног сигнала. 
Бомбаши су заузели полазне положаје за напад непос-
редно уз мост. Чекање на сигнал за напад бнло је дуго 
као вечност. Најзад, на небу се појавн црвена и зелена 
ракета н ми кренусмо у скоковима преко моста. Мост је 
бно запречен бодљикавом жицом, тако да нам је то чн-
нило нзвесне тешкоће. Настаде мукла тишнна. Четннци 
не отварају ватру, нису нас приметили. Неколико скоко-
ва и Рамо и Амир су испод првог бункера. Ја и Радован 
смо трчећи пошли према другом бункеру. 

Четници још не отварају вафу. Скоро истовре.мено 
одјекнуле су експлозије бомбн. Мало смо сачекали. Из 
бункера се ништа није чуло. Брзо смо се уверили ла у 
њима нема више живих. Рамо и Муран су такоће успеш-
но ликвилнрали бункер. У оба бункера било је ликвидн-
рано пет-шест четника. Тако је фупа бомбаша успешно 
извршила постављени задатак и отворила пут 3. батаљо-
ну за несметан гтролаз ка Мојковцу. 

После пребацивања батаљона преко моста у борби 
за Мојковац, развила се оштра обострана борба. Мојко-
вац је био солилно утврћен. Четници су пружали жилав 
отпор и извршилн неколико јуриша, који су билн успеш-
но олбијени. Порел велнке надмоћности, располагали су 
и знатним бројем мифаљеза и другим аутоматским 
оружјем. Убацивање.м у борбу 8. црногорске бригаде, от-
пор четника у Мојковцу био је сломљен, после чега су се 
повукли на Бојну Њнву н Улошевину. Трећи батаљон у 
садејству са 8. бригадом наставио је борбу са четницима 
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на Улошевини и Бојној Њивн на којој је воћена крвава 
борба уз ииз обостраних јуриша. Тек негде пре подне 
свим снагама 3. бригаде и 8. црногорске бригаде отпор 
четннка је коначно сломљен. У паннчном бекству повук-
ли су се ка Бнјелом Пољу н Пљевљнма, уз велнке губнт-
ке. Поред црногорскнх и санџачких четника, у мојковач-
кој бици учествовали су и бројни четници из Србије -
дражиновци, љотићевци и недићевци. 

Трећи батаљон, који је у мојковачкој бици испољио 
ванредну храброст, и.мао је четири погинула друга (заме-
ника команднра 1. чета Брану Дучића, команлнра вода 
Радована Кубуровића, десетара Радојнцу Средојевнћа нз 
Велике Жупе и бориа Мустафу Капиџића нз Косатице). 
Било је н неколико рањених другова, мећу којима Мурат 
Аледаровнћ Пуљко, Марко Пушица, Владо Лазаревнћ, 
Душан Веруовић, Чедо Марјановић и Милојица Вуловић. 

Тако је група бомбаша из 3. батаљона успешно из-
вршила у мојковачкој бици постављени задатак, са вели-
ко.м тугом и жаљењем за нзгинули.м друговима. Бнла је 
то цена извојеване победе. 

\ииенко РАААКОВИћ 
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ЗАДАТАК ЈЕ УСПЕШНО ИЗВРШЕН 

Утоку 5. маја 1944. године 3. батал>он је водио це-
Аога дана врло оштру борбу са Немцима у Влаци 

(Јабука). Батал>он је бно подвртнут страховитој артил.е-
ријској ватри из рејона Михајловице, од које је погннуо 
старнји волник Милорад Петрушић, а рањен бораи Мн-
лика Пејовић и Вилотије Драгојловић. 

После полне на Немце је извршен снловит јурнш, на-
ког чега су се повукли у угврћени рејон Шанац. У том ју-
ришу батал>он је заробио једну машинку, један пнштољ, 
нешто пушака, муниције и бомбн. Осим тога, на бојншту 
је оставио пет погинулих војника. 

Целога дана нисмо ништа јели, па смо, порел замор-
ности, били и страшно гладни. Тек што смо сахранили 
погинулог Милорала, Перо Чаравеша, интендант батал>о-
на, дотера вечеру. Силно смо се обрадовали. Одмах после 
вечере команлант батал>она Бошко Шкрбовић нарели 
збор. Мислили смо да ћемо се повућн у Камену Гору на 
заслужени одмор. Команлант кратко саопшти нови з ада -
так: »Другови, ноћас ћемо напасти Немце и четиике у 
Сељашницн. Морамо лејствоватн брзо«, рече он. - Какво 
изненаћење! - почеше се борцн шалити. 

Алн, нарећен>е - извршење. Одмах је извршен покрет 
низ стрме надине Јунчевића преко Кушића бара и Јусо-
вића-куле ка Сељашинци. Ноћ је била мрачна. Посртали 
смо од умора, а команла са чела колоне нас подстиче: 
»Брже, брже«! Сељашница је била од нас удаљена око 15 
км. Акцију је требало извршити у току исте ноћн и по-
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вући се у рејон Камене горе, како рече командант. Кол 
Јусовића куле наншли смо на муслиманску милицију из 
тог села којом је командовао Хасан Обућнна из Звнјезде. 
Чим су нас приметили, олмах су побегли не отварајући 
ватру. Покр>ет је још више убрзан. Негде иснред саме 
Сел>ашнице (на Вуковом брду) командант издаде кратка 
нарећења командирима чета тако што је прва чета имала 
задатак да нападне и ликвнлира Немце у кафани Милана 
Топаловнћа, а друга чета да нанадне четнике у основној 
школи Сељашница. 

Одмах после нздатог нарећења, тако рећи трчећн, на-
шлн смо се пред објектима напада. Док је прва чета му-
њевитом брзином успела да опколи Не.мце у кафани, ло-
тле је 2. чета наишла на четничку засједу на Звјезданској 
реци (на мосту), која је отворила ватру, а четници из 
школе са комапдантом Војком Брашњовићом на челу ус-
пелн су да се извуку и побегну у правцу Сељана. Арута 
чета је наставила са гоњењем, али без резултата. 

Око кафане Топаловнћа прва чета је водила борбу, 
баца\а бомбе у кућу, позва\а опкол>ене Немце да се 
прелају и ватра је на крају прекинута. Шта се десило? На 
наше велико нзненаћење, кад је група бораца упала у ка-
фану и позвала Немце на предају, јавили су се гласови на 
српском језику: »Друговн, инсмо мн Немци, ми смо 
Срби«. Какви Срби. по.мнслнше борци, да није некаква 
варка. 

Бамил Веснић, пушкомитра\>езац и веома храбар бо-
рац, упа\е у собу са неколицином лругова и истера групу 
војника у немачкој униформи. »Ко сте вн«, упнта коман-
дир чете Миле Томашевнћ, Један ол њих олговори: »Мн 
смо немачка шуц-полнција. Немцн су нас насилно моби-
лисали и довелн овде да обавл>амо дужност некакве жан-
лар.мернје«. »Гадови н издајници једни«, повикаше борци 
чеге, са захтевом да се одмах помлате. Не даде коман-
дант батаљона да се то изврши. Било је то за 3. батал>он 
право разочарање, јер то нису били Немци, већ домаћи 
издајници и слуге окупатора. 

У тој борбн заробл>ено је осам шуцкора, нсто толико 
пушака, нешто муниције и друге опреме. Губнтака ба-
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тал>он ннје нмао. Рањена је само једна жена, Муслиманка, 
која је нревијена и остављена рањена у кући Меда Таса. 

Приблнжава.\а се и зора, те је батаљон због могуће 
ннтервенције Немаца из Пријепоља извршио покрет 
правцем Сељашннца - Јусовића кула - Влака - Камена 
Гора. V Каменој Гори шуцкори су нредатн командн бри-
гаде, која их је након саслушања пустила кући. 

Тако су храбри борци 3. милешевског батал>она у 
току 5. и 6. маја 1944. године успешно извршили два за-
датка: потукли Немце на Јабуци и заробили (6. маја) 
осам шуцкора у Сел>ашници. 

Стеван ФИЛИПОВИћ 
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НА ПОПРИШТУ КАМЕНЕ ГОРЕ 

Комуннкација Пријепол>е - Пљсвље, за окупатора 
веома важна саобраћајница, била је у току НОР-а 

под ста\ним ударима јединица 3. пролегерске санцачке 
бригаде. И не само ње. Напад који је извршно 3. ми-
лешевски батаљон 7. маја 1944. године на Јабуку, Шанац, 
по својој жестини и испољеној храбрости бораца, а пре 
свега пушкомитраљезаца и бомбаша, остала ми је у трај-
ном сећању. Наш нанад на утврћени шангш на Јабуци 
није 7. маја успео. Немци, \бацујући у борбу тенкове и 
уз подршку јаке артиљеријске ватре, одбнли су нанад ба-
таљона. Батаљон је био приснљен да се повуче на ноло-
жаје Влака, Јаблановица, са којнх је могао Немцима пру-
жнтн јачн отиор. 

Негде у преподневним часови.ма, Немци, надмоћни-
јим снагама и у жнвој снли и у техници, извршили су 
снажан напад на положаје 3. батаљона у Влацн. Развнла 
се оштра борба, борба прса у прса. Обострано јака ватра 
пушкомитраљеза и мнтраљеза и прасак ручних бо.мби 
дјелоаало је заглушујуће, а шума је хучала као од потму-
лог зе.мљотреса. Пушкомнтраљесци у 1. чети били су 
Војо Томашевић, Чедо Марјановић, Милорал Петрушић н 
ја. Батаљон, иако бројно слаб, пружао је Немцнма, који 
су упорио јуришали, солидан отпор и наносио им озбиљ-
не губнтке. У неравноправној борбн у шумама Јаблано-
внце погинуо је косећи Швабе убитачном ватром храбри 
пушкомитраљезац Милорад Петрушић, чини ми се родом 
из Мојковца, а рањени су моји помоћницн Милика Пејо-
вић и Војиновић, чијег се имена на жалост внше не се-
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ћам. Погинуо је тог 7. маја и боран Шућро Џидић, рад-
ник из Пријепоља. 

Око полне 7. маја, водећи борбу на узастопним поло-
жајнма, батаљон се повукао ка Каменој Гори. Крајем 
лана Немци су овладали Бнјелнм Борјем, веома јаким по-
ложајем нзнад засеока Кијановићи, а 3. батаљон се задр-
жао на јужннм падинама Бијелог Борја. Немци су се на 
поменутом положају почели ужурбано утврћивати, а 3. 
батаљон је вр^пио потребне припреме за предузимање 
гтротивунапада. 

Командант 3. батаљона Бошко Шкрбовнћ, 8. маја, 
око 14.00 часова, позвао је старешине батаљона и кому-
нисте и нешто смркнута лица издао нарећење за ноћни 
противнапад. Приликом издавања нарећења очито се ви-
лела нанета увреда од ко.манде бригале за јучерашње по-
влачење са Јабуке, јер је командаит, пошто је издао на-
рећење, доста узбућено рекао: »Ноћас ћемо внлети ко се 
кукавнчки повлачио«. 

Према издатом нарећењу, 1. четаје н.мала задатак да 
нападне Немце на кључном положају у немачкој одбра-
ни, котн 1482, док је 2. чета добила задатак да нападне 
не.мачко лево крило - источне палине Бијелог Борја, у са-
дејству са једном четом 4. батаљона, којим је 3. батаљон 
за ту борбу бно ојачан, да се забаци у позадину немачке 
одбране и дејство.м у лећа разбије Немце н олакша напад 
1. чете која је водила крваву борбу за коту 1482. 

Негде око пола ноћи чета се развила за напад. Да би 
подишла немачкнм бункернма, морали смо претрчати 
преко неких њива и ливала. Немцн су нас открили и на 
правцу кретања испалплн више ракета, осветљавали 
предтерен, а затим отворилн јаку митраљеску ватру. 
Стрељачки строј чете подншао је немачкпм бункернма 
на домет ручних бомби н тада отворио ватру из целокуп-
ног наоружања и бацио бомбе на бункере. Ноћ је била 
лоста видна и тиха. Чуле су се само бомбе и митраљезн. 
Имао сам осећај да све гори од силне ватре ауто.матског 
оружја и експлозије бомбн. Моја 1. чета је залегла испрел 
бункера. Има и рањених. Лево од нас чула се јака, али 
краткотрајна борба и затим тишина. На том правцу на-
пал је изводио 1. златарскн батаљон, где је погинуо ко-
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манлант батаљона Радомнр Ракочепнћ, његон заменик 
Видоје Рнолић н миоги друго борни 1. златарског батаљо-
на. На нашем десном крили дејствова.ла је 2. чета и чета 
4. батал>она. Еиергичиим и смелим нападом, те једншше 
усиеле су да пробију немачку одбрану п л\а се забаце у 
позаднну, дејством Немцима у лећа иачине у њиховом 
борбеном поретку дармар и пометњу и натерају их на по-
влачење ка Равној Гори. На коти 1482 Немци су н даље 
пружали огорчен отпор 1. чети. У таквој ситуацији прн-
купл>ене су све распо.ложиве снаге батаљона и у праско-
зорје 9. маја извршен је одлучујући јуриш на коту. Бо.м-
баши и пушкомитраљесци имали су у то.м јуришу главну 
улогу. Кота је заузета и на њој је остало 5 мртвих Нема-
ца. Од немачких бомби тешко је у тој јуришу контузован 
бомбаш Милутнн Дивац нз Ивања, тешко рањеи изузет-
но храбри пушкомитраљезац Бамил Веснић, ралнпк из 
Пријепоља, који је касније подлегао рана.ма, а погинуо је 
борац Михајло Карачић из Чадиња. 

Немци, вукући мртве н рањене, ужурбано су се по-
влачили преко Равне Горе н Јаблановице ка Јабуци. Ба-
таљон је предузео гоњење, све до Равне Горе. Гонећи 
Немце на северннм падинама Бнјелог Борја, тешко је у 
главу рањен борац С.мајо Хашимбеговић, којн је н у ра-
нијим борбама нспољавао примерну храброст. 

V тешким и крвавнм борбама које је батаљон водио 
7, 8. н 9. маја на поменутим положајима са на,\моћнијим 
непријатељем, и у живој сили и у техници, сви борци 
чете н батаљона показа.ли су изванредну храброст и ово-
га пута на поирншту Камене Горе потукли мрског окупа-
тора н показали како се борс Титови нро.летери. 

У борбама на положаји.ма В.лака, Јаблановнца, Бије-
ло Борје, 3. батаљон је имао 8 бораца избачених нз стро-
ја, од којих 4 мртва и 4 рањена. Нсмци су ималн већи 
број мртвих н рањеннх, а 5 мртвих војника оставили су 
на бојншту Бнјело Борје. 

Ве.шмир ПОТЕЖИИА Леко 
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СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗА УБАЦИВАЊЕ 
У НЕПРИЈАТЕЉСКУ ПОЗАДИНУ 

Убацивање у насел.ена места и у позаднну непри-
јатељског борбеног поретка за 3. бата\>он ннје 

представд>ало велнкн проблем. Имао се утисак да је тај 
батаљон специја,\изован и предодређен за такве акције. 

У борби за Мојковац и на Бојннм њнвама (19. и 20. 
анрила 1944. године) успео је да се ноћу провуче кроз 
њихов борбенн поредак, обнће главне положаје на прево-
ју Бојне њиве н из позалнне нападне четнике. Батаљон је 
потпуно изненадио четнике, тако да је у првом налету 
овладао овим значајни.м превојем на путу од Мојковца 
према Прошћењу. Кала смо се нашли у позадини четни-
ка, на челу наше колоне налазила се једна десетина са 
Јовано.м Томашевићем, а непосредно иза нас био је ко-
мандант батаљона Бошко Шкрбовић. Прпметила нас је 
четничка иатрола и внкнула: »Ко је тамо?« Одговорили 
смо: »Четницн«, не сећам се којег корпуса. Бошко је на-
редио да један поће пре.ма њима и баци бомбу на њих. 
То је и извршено, а затим се батаљон развно за иапад. У 
току кретан>а ка главним положајима наишлн смо на јед-
ног четннка коме се заглавио метак у цевн. Када смо га 
упитали: »Шта ту ралиш?« - он нам је објаснио о чему сс 
ради. На захтев да ћемо мн то учинити, он нам је дао 
пушку. Тада смо му рекли ко смо. Касније смо сазнали 
да је бно припадник Недићеве војске. 

У борбама за Мојкован, Улошевине и Бојне њнве 3. 
батаљон је и.мао 7 погинулих и рањеннх бораца и руко-
водилаца, мећу који.ма и командира 1. чете Бранка Аучи-
ћа Анку, којн је храбно погинуо у борби за Мојковац. 
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Борци 3. баглЂона после чишкеим оруж/а 

V борби за ослобоћење Пљеваља (окгобра 1944. го-
дине) 3. батаљон непримећено је ушао у град пре него 
што су заузета јако утврћена спољпа обезбећења. Ба-
таљон је кренуо касно ноћу са Илиног Брда, левом оба-
лом Беотнне и непрнмећено пришао мост\' на тој реци 
преко којег воли пут у грал. Знали с.мо да са супротне 
стране моста иостоји бункер, којн су још Италијани из-
градили. На мосту смо приметили стражу која се кретала 
са јелне на лругу страну моста. Када је дошла на нашу 
страну, жнве смо их похваталн, а затим смо журили пре-
ко моста да бисмо пре прншлн бункеру. Посада бункера 
је затечена на спавању, тако да смо отворили пут према 
Стражицн (једио узвншење на улазу у град) н граду. 

На Стражици су били урећенн положаји за одбрану, 
али су у рововнма била само дежурна орућа са послугом. 
Те малобројне посаде су отвориле ва гру тек када смо ми 
упали у њихове ровове. Посале су брзо ликвилиране, алн 
је то узбунило четнике и оии су трчали да што пре по-
седну унапред урећене положаје, не зиајућн да су партн-
зани у тим рововима. Отворили смо ватру са блиског од-
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стојан>а. Када су почелн бежаги, ми смо за н>нм ушли у 
град и без већег отиора избнлн код болнипе, односно на 
перифернју града и путу према Чајннчу. Збуњени и изне-
нађени четници су напустили град без организованог от-
пора и уз велике губнтке. У безглавом бежању оставили 
су рањене, погннуле, опл>ачкану стоку, па чак и једаи 
камион, у којсм се налазнла већа количина Неднћевог 
новца. 

Пре сванућа је грал бно ослобоћен, али је наш ба-
тал>он лобио нарећење ла што пре напусти град и да се 
иовуче истим правцем куда је н дошао. тј. према Илином 
Брду. Разлог за то смо сазналн тек касније - Ловћенски 
партизански одред ннје заузео јако утврћење на левој 
обали Беотине (Пљешевицу), које доминира једним де-
лом града. Наш батаљоп је непримећено ноћу прошао по-
ред тог узвишења при уласку у град. Мећути.м, дању је 
било веома тешко вратити се преко моста близу падине 
Пљешевице, одакле се могао ефнкасно тући ватром излаз 
из града пре.ма Илином Брду. Ипак смо имали срсће. У 
рани.м јутарњим часовнма долнном Беотине спустила се 
ниска магла, тако да с.мо се извукли скоро ненримећено 
и без губитака. После пар дана поново смо нанали и ос-
лободнли Пл>евл>а. 

То је изванредно испланирана акција, где је тако 
рећи без губитака ослобоћен град. Трећн батаљон је 
и.мао значајну улогу и задатак, који је успешно реализо-
вао. Фронтални напал на Пл>евл>а, око којег је било внше 
утврћења, и отворени простор захтевао би јаче снаге и 
веће губнтке. 

Укупнн губици код три батал>она у борбама за осло-
боћење Пл>евања износили су 9 попшулнх и 16 рањеннх 
бораца и руководилаца. Четницн су имали 150 мртвих и 
200 рањених. 

У чувеној борби на Савином Лакту 25/26. новембра 
1944. годиие, 3. батал>он је убачен из позадине и с лећа 
је напао немачке снаге. Изненадни напад 3. 6атал>она и 
брз продор у центар борбеног поретка и немачке снаге 
су брзо биле разбнјене и одбрана у целини дезорганизо-
вана. У првом налету батал>он је савладао снаге у одбра-
ни, а затим се нашао у рејону распореда њнхове коморе 
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н командног мсста. Том приликом је разбијена и лелом 
уништена групација ол око 600 Не.маца н заплењено 15 
камнона са опремом, 30 пушкомнтралеза, 8 лаких про-
тивтенковских топова и већа количпна муниције. У тој 
борби, бригада је нмала 8 погинулих и 15 рањсних бора-
ца, мећу којима је био и Душан Филиповић, команлир 
вола у 3. батаљону. 

У борбн за ослобоћење Пријепоља, 29. септембра 
1944. голине, 3. батал»он је 28/29. сенте.мбра прегазно Лим 
у рејону Дренове и из позалине, са правца Барица, у зору 
напао четнике с лећа и тако у велшсој мери лопрннео бр-
же.м насгупању брнгаде која је наналала Пријепол>е са 
десне обале Лима. Појавом 3. батаљона у позадипи, чет-
ници су убрза.\и повлачење према Пљевљима, прн чему 
су претрпели велике губитке. У преполневни.м часовима 
29. сеитембра дош\о је до краћег мећусобног судара 1. и 
3. батал>она, кала су се четницн ненрнметно извукли из 
окружења - 1. батаљон је наступао из Пријепоља у прав-
цу Барица, а 3. батаљон из правца Барпца ка Прнјепољу. 
До јачег сукоба н већих губитака није дошло, јер је 3. ба-
тал>он, пре непосредног јурнша на положај 1. батаљона, 
при.метно да супротна сграна баца енглеске бо.мбе (једна 
неексплоднрана бо.мба је пала у наш распоред), а такву 
врсту бо.мби примили смо у Бнстрици прс поласка у на-
пад на Пријепол»е. Одмах смо повнкали: »Ко је тамо!«. 
Мислим да су знацн распознавања за 28/29. септембар 
билн: »Крајо« - »Мнтуша«. То су имена команланата ба-
тал>она. Они су одговорили »Крајо«. Уместо јуриша, тала 
смо се изл>убилн са борци.ма 1. батал>она, са који.м с.мо 
често садејствовали у великом броју борби. 

Борћо НОВОСЕЛ 
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САМО ДА ГА ЖЕНА НЕ СТРЕЉА 

Јула 1944. године 3. батал>он Треће пролетерске (са-
нџачке) брнгаде преко Шербетовца уће у Црквене 

Тоце. Многн л>уди почеше бежати испред наших бораца 
у шуме. Једнн беже што су били у четницима, а лруги 
да не буду мобнлисанн. Порсл осталих, бежао је и Ми-
канло Пушоњић из Црквених Толаца. За њих потрча Ми-
лена Рудић, саиитетски референт батаљона. Стигне га 
пред једном пећином. Мнслећи да је четник, потера га 
пред собо.м у команлу батаљона. 

Пита Милена Микаила где му је иушка и кокарда, а 
он уплашен, одговара ла нема ни пушку ни кокарду, јер 
није четник. Мнлена му није верова\а и упорно га је пи-
тала где му је пушка. Да би га што више заплашила, нз-
над њега је испалнла један рафал из машинке. Мнкаило 
падне на пут и сав уплакан почне молитн да га она не 
стрел>а. Сра.мота га, каже, да га стрсл>а жена, јер он је 
Црногорац. 

Аотера Милена Микаила у штаб батал>она и рапор-
тира: »Ухватнла сам бандита, алн пушку је сакрно«. Ми-
хаило избезумљено глела свуда по соби, па кад ме угле-
да, као да га сунце огреја, иовика: »Драго, кумим те бо-
гом, немој да ме жена стреља! Нека ме стреља неко од 
људн. Знаш, ја сам Црногорац«. 

Свн смо се насмејалн. Зиали смо да Микаило никада 
није бно у четиицима. У наше село је дошао из Пушоњ-
ске Баре од Таре и био се призетио за једну сиромашну 
жену у Тоцима. Рекао сам да га неће стрељати ни човек 
ни жена и дали смо му нешто да једе, али он није ни оку-
сио. Стално испод ока гледа у Милену и њену машинку. 

Кал је ношао кућн, замолно је домаћина те куће Ми-
лоша Стиковића да га отпрати, јер, вели, убиће ме она, 
па куд ће мн образ и на ово.м и на оном свету. 

Лраго СТИКОВИћ 
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ОСЛОБОБЕЊЕ ВИШЕГРАДА 

Ослобоћењем Пљевал.а, Прнјепоља и Прибоја, 3. 
пролетерска (Санџачка) ударна брнгада је створн-

ла већу слободну територију као солидан војно-политич-
ки ослонац и већу слободу маневра за даља дејства у 
правпу Дрнне и Сјеннцс, где је треба\о потпуно дотући 
четшпсе и муслиманску милицију. Имајући то у виду, 
штаб 3. пролетерске бригаде се онределио да најнре 
енергичннм дејствима у правцу Горажда и Вншеграда 
уништи четничке снаге, а затим да крене према Сјеници 
н унипгги муслиманску милицију. 

V вези са таквим опредељењем, штаб бригаде, са 1. 
н 3. баталзоном, кренуо је од Пл>ева*>а ка Рулом и Вншег-
ралу. У току иокрета, 8. октобра 3. батаљон је наишао на 
слабији отпор четника у Рудом, којн је брзо сломљен. 
После тога, покрет је настављен пре.ма Вишефаду и до 
4 часа после пола ноћн 9. октобра оба батаљона су стиг-
ла у село Аринско, одакле су кренула у напад. 

Први (Златарски) батаљон је добио задатак да са се-
верне стране фада нанадне спољно обезбећење и спречи 
извлачење четника у том правцу и према западу. Тиме је 
практично полукружно опкољен фах из којег се могло 
одступитн само преко моста на Арини или савлаћивањем 
реке. 

Трећи (Милешевски) батаљон је добио сложен и те-
жак задатак - да наступа десном оба\ом Дрине, дуж 
иута и пруге и да непримећено уће у град, заузме мост 
на Дрннн и тиме пресече одступницу четницима. Делом 
снага ла поселне главну улицу која се протеже дуж целог 
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града и да уиишти главнину снага у само.м граду. Ра.\и 
што бољег маскирања бата.\>онска комора је остала у 
рејону пилане. 

V заповестима команланта батал>она, Митуше То-
машевића, и командира чета посебно је потенцирано: да 
тајно, без отварања ватре, ликвидирамо четничке страже 
и иатроле на правцу кретања и у самом граду; да по мо-
гућности заробимо четничке штабове, а посебно штаб 
Милешевске четничке бригаде, и да се у току борбе у 
граду не излази на улице, већ да се отвара ватра нз унап-
ред поседнутњч заклона. 

У Вишеграду се на\азило око 400 четника, 250 мла-
дића и девојака, чланова равногорске омладине и некн 
политичари, идејне присталице четника н слуге окупато-
ра, које су четници волили собо.м. 

У току покрега батаљона према граду на мосту и у 
граду ликвидирано је неколико стража и патрола, без от-
варања ватре. На једној ол стража били су Италијани, 
једна четничка стража је ухваћена на спавању, а остале 
су похватане и заробл>ене. Дејство батаљона се одвијало 
према унапред прецизирано.м плану скоро у целинн - но-
седнут је мост на Дрнни и најважније раскрснице дуж 
главне улице и остали објекти. За све време још увек чет-
ници ннсу далн узбуну нити су зна\и да су нартизанн 
ушли у гра\ и блокнрали све излазе из њега. 

Борба је отпочела нападо.м 1. батал>она и у том мо-
менту су четници узбуњени и у гралу. Из кућа, у којима 
су били смештенн, појурили су нрема мосту и из според-
них улица на главну, где су дочеканн снажном ватром. 
Борба је практично истовре.мено почела по целом граду 
и са периферије. Збун>ена маса четннка је неорганизова-
но, по фупама, покушала заузети мост и наћи излаз из 
фада у било којем правцу, што им није успело. После 
краћих уличних борби са разбнјенн.м фупама четника, 
фад је био ослобоћен и пајвећи број четника заробљен. 
У неким четничким штабовима, познати злочинцн, да не 
би па\н у руке партнзана, нзвршили су самоубиство. 

У току борби у фалу батаљону се предала и фупа 
енглеских пилота које су четници водили са собом. Били 
су сретни када су видели да су пали у руке партизана. 
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Ишли су са нама све до Пљеваља, а касније су послати 
у Италију. 

Одмах после сванућа нарећено ми је да са групом 
војника одем на железннчку станицу и да уништимо исп-
равне локомотиве и најважније урећаје у станнчној згра-
дн. Локомотиве смо гаћали противтенковском пушком и 
тако уништили главне делове, а затнм смо ушли у ста-
ничну зграду. Један од железничара на.м је показао који 
су то главнн урећаји, али пре него што смо гаћали у њих 
рекао нам је да нз правца Горажда долазн воз, али да он 
не зна ко је у њему - могуће да су четиици или нека бе-
жаније из Санцака. О томе смо одмах обавестили штаб 
батаљона. 

Батаљон је одмах посео положај према прузи и изнад 
тунела који се налази испред улаза у железничку ста-
ницу. 

Нешто око 10 часова, у град је ушао нз правца Го-
ражда воз пун четника. Машнновоћа је зауставио воз 
испред тунела и побегао у један пропуст. Још пре заус-
тављања воза, који је у композицији имао 3 путннчка ва-
гона, непосредно уз локомотиву, и око 50 теретних ваго-
на - највише са отвореним платформама, четници су при-
метили да се у граду налазе иартизани. Викали су: »Пар-
тизани, вратите воз назад!« Наша комора је у то време 
долазила у град из нстог правца, па су њих четници прве 
приметили. 

Када је воз стао, отворена је ураганска ватра на тако 
фуписане четнике. Преживели четници су највећим де-
лом бежали назад дуж пруге и у том правцу се извукла 
мања фупа са командантом Нововарошке четничке бри-
гаде Вуко.м Ка\аитовићем на челу. Неколико стотнна ме-
тара дуж пруге прагови пруге се нису видели од лешева 
четника. 

На возу се на\азила целокупна ратна опрема четнич-
ке бригаде. Заплењено је 17 мифаљеза и пушкомитраље-
за, 4 минобацача, око 70 коња, велике количнне муниције 
и друге опреме. 

Борбом у Вишефаду су ирактично и физички конач-
но дотучени санџачкн четници - потпуно је уништена 
Нововарошка четничка бригада, а и главни део Ми-
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лешевске и Пл.евал>ске четннчке брнгаде. Четници су у 
Вншегралу имали 265 погннулнх и 260 заробл.еннх. По-
ред тога, похватанн су и неки организаторн и ндеодози 
четништва и око 250 чланова равногорске омладине које 
су четннци водили собом. 

То је била сјајна победа 1. и 3. б а т а љ о н а 3. пролетер-
ске бригаде и велики допринос у ослобоћењу Санцака од 
организованих четннчких банди и великог дела њиховнх 
приста.\ица, политнчких воћа и идеолога. 

Такав успех и укупнн резултати ове борбе су оства-
рени првенствено због нзванредне идеје маневра и сме-
лог плана употребе оба батаљона, а посебно трећег. 

V борби за ослобоћење Вишеграда, 1. батаљон и 3. 
батаљон су нма.\и 7 погинулнх и 8 несталих бораца. 

V саставу батаљона су се налазилн, највећим дело.м, 
стари, искуснн и у више борби прекаљени борци и ста-
решнне. 

ВорНо НОВОСЕЛ 
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БОРБА НА ЈАБУЦИ И РУШЕЊЕ 
МОСТА НА ДРИНИ 

Послије жестоких борби за ослобођење Пљеваља, 
Шгаб иаше бригале је добио обавјештење да се 

усташе и Нијемци концентришу у околини Горажда. У 
вези са тим, 4. батаљон је добио задатак да настави про-
тјеривање четника у правцу Чајнича, послије чега је тре-
бало порушити мост на ријеци Дрини код Горажда, да 
би се осујетили њемачкн покрети у правцу Чајнича и 
Пљеваља. 

Ујутро, 4. октобра 1944. годнне, борцн 4. бата\.она су 
стиглн у Чајниче. Тамо су се сусрелн са страшним при-
зором. Група избезумљених, у браду зараслих људи, тр-
чала им је у сусрет. Билн су то сељапи из околине који 
су без нкаквог увода почели да запомажу: »Браћо, дру-
гови, у помоћ! Више породица и њихових чланова је оп-
кољено. Дава\и смо отпор, али даље не можемо. Хране 
је нестало, а п муниције. Нема.мо више снаге, изменогли 
смо. У току наредног дана усташе ће све поклати уколи-
ко нх другови, не спасимо. Непрнјатељ је запосјео висо-
раван Јабуку изнад Горажда, а народ се налази у шумн 
лијево од усташког логора. Са свих страна је опкољен. 
Ов.лје нас има седам наоружаних, а изнад Горажда нас 
чека још око четрдесетак наоружаних људи спремних за 
борбу. Они су нз села око Јабуке и одлично познају те-
рен. Знају све заобилазне путеве«. 

Стајао сам, слушао н посматрао та несрећна лица 
људи. Слуша\и су и оста\и чланови батаљона и радозна-
ло се окупљали око сељака и штаба. Саслушавшн сељаке 
и њихова запомагања, осјетила се на лицима бораца јака 
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жел>а ла помогну тим несрећним л>удима, јер је у опкоље-
ној фупн било много лјеце, жена и стараца. 

Вал>ало је ризиковати, јер о том новом задатку не мо-
жемо да обавијестимо Штаб бригаде. Времена за одлага-
и>е иије било. Послије краћег договора са члановима 
Штаба батаљона, нарећено је команлирима чета да бор-
цима саопште нови задатак. Задатак батаљона је био те-
жак. Требало је за кратко вријеме ирећи 30 километара 
и напасти усташки логор, негдје око 1 сат послије посла 
иоћи. 

У батаљону је било лоста болесних и изнемоглих бо-
раца, али се нико није јавио да жели остатн са комором. 
Колона је кренула на новн задатак са пјесмом на уснама 
и мржњо.м у срцима, мржњом према крвавом непрнја-
тел>у. У колонн се чуло само: »Брже, брже. . .« 

У први сумрак батаљон је стигао у Горажде, гдје је 
нанравио мали одмор. Потом смо прешли Арину. Одмах 
преко Арине, отприлике на један километар, сусрела нас 
је фупа сељака за које смо већ знали да су нам једина 
помоћ. Била је то фупа младића спремннх за борбу. 
Како су ти младићи одлично познавали терен, свакој де-
сетини дали смо по једног сељака из фупе. 

Младићн нз фупе су нам дали нсцрпне податке о 
томе глје се налазе усташе, колико нх има, како су рас-
порећени. Сазнали смо да је то једна сатннја, да је зало-
горовала на Јабуцн код Горажда, да су на јужним пади-
нама и да су истурили тешке митраљезе свугдје око ло-
гора. Партизане вјероватно нису очекивали, а фупа на-
оружаних сељака није им значила ништа. 

Аонета је одлука за напад. Борци су се снабдјели до-
вољном количином муниције, ручним бомбама и фаната-
ма за лаке и тешке мннобацаче. Свака чета је имала до-
ста аутоматског оружја. Скоро сваки пети војннк је имао 
аутоматско оружје. Пратећа чета је имала у свом саставу 
3 тешка мннобацача и 5 тешких мнтраљеза. 

Чете су нападале у колонама. Јелна чета је забачена 
иза лећа непрнјатељу на комуникацији Рогатица - Јабука. 
Задатак: напасти усташе из позадине. Остале двије чете 
нападале су по водним колонама да бн се лакше провук-
ле кроз стијене и пришле ближе наложеннм ватрама. На-
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иал је гребаи\о да почме тачно у један сат послнје иола 
ноћи ирема сигналу: двије црвене ракете. 

Командир мииобацачке четс Радоман Топовић је до-
био задатак да постави минобацаче југозападно од висо-
равнн Јабука, и то што ближе усгашком логору, да би 
мииобацачка ватра била што ефикаснија. Радоман Топо-
внћ је био вјешт, храбар и искусан минобацачлија. 

Колоне са воличима су кренуле под Јабуку, а одатле 
свака чета и вод у свом правцу. И чланови штаба су рас-
порећени по четама. Због слабе видљивости и добрих во-
дича, све чете су успјеле да се увуку измећу логорских 
ватри, и то неопажено. Командири 2. и 3. чете су успјели 
да помоћу курира ухвате везу са команлантом батаљона 
и тако обавијесте да су борци успјели да се привуку и да, 
прикованн за земљу у непосредној блнзини непријатеља, 
чекају команду за напад. 

Тачно у један сат дат је знак за напад. У исто.м тре-
нутку одјекнуло је стотинак ручних бомби и мннобацач-
ких граиата, а осута је и снажна ватра из аутоматског 
оружја, уз повике са свих страна: - Ура, напријед, про-
летери! Хватајте живе! Заломи Трећа иролетерска! То је 
усташе јако збунило и дезоријентисало. Великп број неп-
ријатељских војника није нн покушао да узме оружје, а 
ка.молн да га употријеби, него су се дали у панично бјек-
ство. Чак је п официр заборавио да команлује, него се и 
он дао у бјекство, и сударио се са командамтом батаљо-
на. Ухватили с.мо се у коштац. Како смо били близу сти-
јене, пријетнла је опасност да одемо низ стијену. Успио 
је да ме уједе за лице, што ме јако забољело. Таман да 
ме савлада. Прнтрчао је курир Гаврило Дубљевић и убно 
усташког официра. 

Прогонили смо и убијали усташе све док ннјесмо ос-
лободили заробљено становннштво. У том окршају неп-
ријатељ је имао велике губитке. Јабучка висораван је 
била прекривена усташким лешевима, оружјем н муницм-
јом. Шест усташа је заробљено. 

Послије завршетка битке, пришли смо збуњеном ста-
новништву. Ти л>уди су били јако узнемирени, изнеиаће-
ни и врло неповјерљнви. Нијесу нјеровалн да су слобод-
ни, нијесу вјеровали да смо ми партизанн, њнхови осло-
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болиоци. Кала су се мало прибрали и схватилн праву ис-
тину, настало јс опште весеље. Око малог курира Дубље-
вића окупили су се млалнћи његовог узраста, којих је на-
јвише било у логору. 

Кала се одушевљавање стишало, прела.\и смо сел»а-
цима заплијен>ено оружје, муницију и храну, а предали 
смо им и 6 жнвих усташа да нм онн суде. 

Овај наш изненаднн напад потпуно је збунио непри-
јатеља и пореметио му све планове. Непрнјатељ је нмао 
за цил> да преће Дрину и тако стшне у Чајниче. Мећу-
тим, Дрину никада више непријатељ није прешао. 

Овај великн успех смо нскористили да без знан>а 
Штаба бригаде одложимо рушење моста на Дрини кол 
Горажда за неколнко дана, јер је требало да се станов-
ништво пребаци на дссну обалу Дрине. 

Нијемци, који су се налазили у Рогатицн, сазнавши 
за овај пораз усташа, одлучилн су да одмах крсну са мо-
торизацијом на Јабуку, а одатле у Горажле, да бн спри-
јечили рушење моста на Дрини. Мећутим, и тај план им 
је пропао. Нијемци су стигли у Горажле и покушалн ју-
риш преко моста испод којег је било постављено 60 ки-
лограма динамита. Једно вријеме експлозив је затајио, а 
онда, као по команли, када су Нијемци били насред мос-
та, динамит је експлодирао и за трен ока мост је био пре-
крнвен лсшевима. Неког од њих је и Дрина однијела. Ни-
јемци са друге стране моста једно вријемс су се притаји-
ли. Замјеник команданта батаљона Драго Лучић добио је 
задатак да са минером и још двојицом бораца поново ак-
тивира постављену мину. Лучић је потпуно овај задатак 
извршио уз подршку чете која га је штитила. Тако су и 
последњи остаци моста бачени у ваздух. 

Послије те борбе, као и послије сваке друте, утврћују 
се губици. Ми смо имали четири мртва борца и осам 
теже и лакше рањеннх. Усташе и Нијемци су нмале пре-
ко 100 мртвих и много внше рањених, а изгубили су и ве-
лике количине оружја и разног материјала. 

Мњиш ПЕРУНЧИН 
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ОСЛОБОДИЛИ СМО СЈЕНИЦУ 

Трећа пролетерска (с^ниачка) брнгала, са два ба-
тал>она, и са Седмом црногорском омладинском 

бриталом »Будо Томовић« и лва батаљона Пете саниачке 
брнгаде, напала је ноћу измећу 14. и 15. октобра 1944. го-
дине Сјеницу. V граду су били четницн и муслиманска 
милиција - легнја Кремптер. Борба за ослобоћење града 
отпочела је око пола ноћн и трајала је све ло зоре. Мањи 
број Немаца, који се налазио у гралу, заједно са милици-
јом и четницима, пружно је жилав отпор. Борци помену-
те три брнгале били су опколили грал. Обруч се сви 
више стезао. Непријатељ се после вишечасовне борбе по-
вукао у правцу Новог Пазара и Тутина. Највећа борба за 
ослобоћење града водила се на Шанчевнма. Ја сам био 
водич, јер сам роћеии Сјеннчанин и добро сам позвао 
град. Са комаидантом Аругог батаљона Крајимиром Гр-
бовићем Крајом, дошао сам на Петљанскн шанац. Овде 
се непријатељ фчевито бранно. V борби за ослобоћење 
града ја сам се као борац ливио храбрости мога ко.маи-
данта батаљона, који је на челу батаљона јуришао на 
неиријатеља, док сам ја као воднч за њнм ишао. Под на-
џгам притиском непрнјатељ се из Шанчева повукао а ми 
смо се фуписалн и нзвршнлн напад на центар фада. Том 
приликом у ценфу фада састалн смо се са борцима Сед-
ме ценогорске омладинске бригаде. Град је ослобоћен. 
Његово ослобоћење огласио је са црквене звонаре меш-
таиин првоборац Исидор Чоловић. 

Нарол Сјенице нас је дочекао са радошћу, изашао из 
кућа на улнце и поздрављао нас љубећи нас и флећи као 
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своје ослободиоце. Заједио са народом ми борци из Тре-
ће пролетерске (санџачке). Пете санџачке и Седме црно-
горске прославили смо то на у л и ц а м а у ифи и весељу. 
Мојој радости није бнло краја, јер сам се после дужег 
времена срео са мојим пријатељима и познаницима, ко-
мшијама у фаду. Посебно ми је остао V сећању сусрет са 
Милутнном Поновићем, који је, колико ми се чннн био 
комесар батаљона. Њега сам упознао у Сјеиици за време 
бивше Ј у т о с л а в и ј е , као студента, комунисту н човека 
који ми је улио прве идеје о комунизму. У свануће, по-
што је фад ослобоћен, престала је моја обавеза као во-
днча. Ја сам то нскорнстио и пошао да обнћем мајку. 
Како је моја кућа била у близини турског утврћења. које 
се звало Град. наишао сам на партизанску заседу. Нису 
ме позвачи, па су ме питали за знаке распознавања. Те 
знаке сам ја заборавно и био сам разоружан н »заро-
бљен«. На моју срећу, на коњу је наишао друт Селмо 
Хашимбеговнћ. Пошто ме је препознао, наредно им је да 
ме пусте и да ми врате оружје. Задржао сам се кратко 
код куће, па сам се вратио у јединицу. У фаду смо се за-
држали 10 дана За то време смо извршили префес свих 
кућа из којих је понеко учествовао у непријатељским 
редовима. Скупили смо доста пушака, бомбн и разне 
муниције. 

Ослобаћајући Сјеницу, ми смо ослободили из затвора 
Марка Трииковића, Алексу Бабића, Тома Карличића, 
Божа Тринковића, Слоба Пеграљевића и Вукашина Гре-
лнћа, које је непријатељ ухапсно н држао као таоце, јер 
су очекивалн наш напад н слобоћење фада. 

За 10 дана, колико је Сјеница била ослобоћена, из-
вршеиа је мобилизација око хиљаду и сто бораца, мећу 
којима је било лоста лобровољаца. Свн су они попунили 
трећу, четврту н пету санцачку бригаду. Овим је и Сје-
нички срез испунио свој велики дуг н дао велики доири-
нос за коначно ослобоћење земље. 

С обзиром на то да су Немци и муслнманска мили-
ција и четннци вршили сваколневно нападе на наше по-
ложаје, ми с.мо се после 10 дана, тј. 25. 10. 1944. годнне 
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повукли из града на нове положаје према Пријепољу и 
Новој Вароши. Прилнком одступања из Сјенице, тешко 
су рањенн Ралоје Вукчевић из Седме црногорске и Бахта 
Пурковић из Треће пролетерске (санцачке) бригаде, а по-
гинуо је Сјеничанин Тошо Трипковић, младић од дваде-
сетак година, тек ступио у партнзане. Распорећен је за 
помоћннка топџнје. Приликом пребацнвања топа преко 
реке Грабовице у самом граду. топ је у реци нагазио на 
мину, која је разнела и топ и њега. 

М<иорад КЛРЛИЧИћ Мим 
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ПЕТИ БАТАЉОН ПОНОВО У СТРОЈУ 

Кад је 5. јуна 1942. године формирана 3. пролетер-
ска саниачка бригада, нмала је у свом саставу пет 

батаљона. Касније је Трећи батаљон расформиран. 
На Сутјесци Петн батаљон, и поред озбиљних губи-

така, успео је да се пробије за нсточну Босну и уће у са-
став 2. пролетерске бригаде. 

После пете непријател>ске офанзиве, 3. брпгала је 
реорганизована и преформирана у четнрн батал.она. 
Пети батаљон, одлуком команде 37. дивизије, формиран 
је поново тек половином новембра 1944. године. Из по-
стојећа четири батаљона 3. бригаде нзвучен је команлни 
калар за 5. батаљон. Тако је Четврти (бјелопољски) ба-
таљон дао ко.манданта Арага Лучнћа и обавештајног офи-
цира Раленка Кораћа; Трећи (милешевски) батаљон дао је 
комесара батаљона Велимира Потежицу Лека; Аруги (пље-
ваљски) батаљон лао је заменика команданта бата\>она 
Бранка Босовића; Први (златарски) батаљон дао је заменн-
ка команданта батаљона Мнрка Млаћеновнћа; Четврти 
бата\>он дао је за руководиоца СКОЈ-а Милију Обралови-
ћа и за интенданта батал>оиа Илију Обрадовића. За ко-
манлире чета одрећени су: за командира 1. чете Миланко 
Гомнлановнћ, за команднра 2. чете Анефија Шековић и 
за командира 3. чете Комнен Босовић. 

Комесари чета и помоћиици комесара чета били су: 
Васнлије Бановнћ, Бранко Лабовић, Милоје Стевовнћ, Ву-
кола Морачаннн и Мнлосав Тасовић. 

Јелан број десетара и војника постављен је из посто-
јећнх батаљона. У целини узев, ма\и број бораца бно 
је у батаљону са борбеним искуством. Бата\>он је био 
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формиран од бораца из одрела и оиих којн су били мо-
билнсани из свих срезова Саниака. 

Званично формнрање батал>она извршено је у Пл>е-
вљи.ма. У строју је било око 150 бораца. Наоружање у ба-
таљону било је скро.мно, без митраљеза. коморе и кон>а. 

После формирања батал>она, нарелбом Штаба брша-
де, батаљон је упућен на Бол>аниће, пре свега ралн изво-
ћења борбене обуке и организационог учвршћења. Ба-
тал>он је, повремено, изводио и мање акције нападајући 
четннке око Метал>ке, Поблаћа, Ковача и Буковице. По-
ред нзвоћења вежби, припремао се батаљон и за касније 
озбиљннје акције. Уследило је и нарећење за напад за 
Немце. Кроз Плевл>а је батаљон нромарширао чврстим 
стројеви.м кораком. Прве борбе са Нелшима батаљон је 
имао на Јабуци, Савином Лакту и Брашанском брду. 

Тако је из борбе у борбу стицао све веће искуство, 
челнчно се и сазревао за тежс окршаје. 

Наредбом штаба бригале за 8, 9. и 10. јануар, ба-
тал>он је добио задатак ла, дејствујући правцем Брашан-
ско брдо - Икановац - Душманнћи - Пријепоље, разбијс 
Немце на правцу напала и олбани их на леву обалу Лима. 

Немци су особнто пружнлн јак отпор на по.ложају 
Икановац и Градина. То су, у ствари, били кл»учнн поло-
жаји за одбрану Пријепоља. Смелим и одлучним напали-
ма бораца 5. бата.л>она, Немци су били на тим положајн-
ма разбијени, после чега су се повукли преко моста на 
десну оба\у Лима. Борци 5. батаљона избили су на леву 
обалу Лима у рејону стара болница - Шековића-поље. 
Да.\>и напад, наредбом команде бригаде, обустављен је. 

Тако је Пријепоље снагама 1, 4. и 5. батаљона осло-
боћено. 

Први и Четврти батал>он нанада\и су на Пријеиоље 
са десне обале Лима, ослонцем на Кошевине. V тнм бор-
ба.ма, нарочнто се истакла 1. и 3. чета којима су коман-
довали командири Гомнлаповпћ и Носовић. О борбама и 
успесима 5. батаљона за ос.лобоћење Пријепоља говори и 
факсимпл у прнлогу под »ћ«. 

Тако је 5. батаљон наставио борбену традицију свог 
претходног јуначког 5. батал>она и постао равноправан са 
осталим батаљонима у саставу 3. пролетерске саниачке 
бригале. 

Ве.шмчр ПОТЕЖИЦЛ 
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УЧЕШНЕ БЕЛОПАЛАНЧАНА 
У 37. САНЏАЧКОЈ ДИВИЗИЈН 

Белопаламачкн срез ослобођен је 11. октобра 1944. 
године. Омах после његоиог ослобођења формнра-

нн су народноослободмлачки одбори и изабрана руко-
водства свнх друштвнео-политнчких оргаиизација у сели-
ма. Пре тога формнрана су и сва среска руководства 
друштвено-политпчких организацнја и народне властн. 
Прва мобилнзацнја војних обвезника роћсних од 1914. до 
1927. године извршена је половином новембра исте годн-
не. Тачније, 14. и 15. новембра фор.мирана су четири до-
пунска батал>она, н то у Белој Паланци, Аоњој Коритии-
ци, Моклишту и Сињцу. Свакн од тих батаљона имао је 
по четири чете н бројао је око 450-500 бораца, У штабо-
вима батаљона били су офицнри из Војног подручја пи-
ротског округа, а оетали руководни кадар био је из са-
става резервних војних старешина бивше југословенске 
војске. Сви штабови батаљона вршилн су посебну обуку 
мобилисаних бораца према предвићено.м п р о ф а м у доби-
јеном ол Војног нодручја пиротског округа. У току об-
уке, неколико пута су долазили офнцири из Војног под-
ручја н руководиоци белопаланачког среза и тражили да 
се јаве добровољци за Ратно ваздухопловсгво н друге 
специјализоване родове маше армије. Јавило се близу 200 
младића. Миоги од њих после ослобоћења остали су у 
ЈНА, а мећу њн.ма је доста оних који су ностали пуков-
ницн, потпуковници, капетанн... 

Аопунскн батаљони су остали на територији среза 
до почетка лецембра, а онда су се свн батаљони окупили 
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Поручник Ми илвчн Пејанови>1 изводи абуку мшОил оораца на минобаца• 
чу 

V Белој Паланци, одакле су са железннчке станнце кре-
нулн возом до Ннша. После неколико дана, из Ниша, са 
Пироћанцима и Бабушничанима, кренули с.мо возом нре-
ма Санџаку. После једнодневног задржавања у Крушев-
цу, возом смо допутовалн до села Врбе код Краљева, а 
одатле смо пешице прешли преко срушеног моста у Риб-
ници код Кралзева. Овде смо се задржали два дана, а по-
том пешнце преко Ушћа, Рашке, Новог Пазара, Сјенице 
и Златара дошли до Нове Вароши. У Ушћу су нас доче-
кали представници 37. санџачке дивизије. Један од њих, 
не сећам се нмена, говорио нам је о циљевима борбе и 
коначном ослобоћењу н охрабрио нас. Његов говор је 
пропраћен дуготрајним аплаузом. У Рашкој с.мо распоре-
ђени у посебне чете. Додељени су нам пратиоци из 37. 
дивизије, који су нас дал»е пратили до Нове Вароши. Пут 
је био тежак. Падао је снег. Били смо слабо одевени. Ао 
бијади смо успут врло ма.\о хране, а\и смо издржали. V 
Новој Вароши с.мо преноћилн, а сутрадан су нас постро-
јили у црквеној портн и код стругаре. Ту смо сви по-
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јединачно распоређени у Трећу, Четврту и Пету НОУ 
бригаду. Одатле смо отишли у Ралопњу, где смо распо-
рећени по батал>онима. 

Прилнком распорећивања у једннцс у Новој Варошн, 
тражнли су да се јаве сви онн који имају завршен факул-
тет, гимназију нлн неку другу средњу школу. То је учи-
њено због тога да би се правнлно расиоредио новоприс-
тигли кадар. У Радоињи, приликом распорећиван>а по ба-
тал>оннма п четама, тражнли су да се јаве онн који и.мају 
некн занат (потковичари, обућарн, фризери, граћевински 
радници, везисти нтд.). 

Могло би доста ла се каже о борбама Треће, Четврте 
и Пете бригаде, у које с.мо распорећенн, и о нашем учеш-
ћу у тим борбама. Мећутим, ја ћу нешто рећи о борбама 
наших брнгада иосле ослобоћен>а Сарајева. Моја Трећа 
бригада је после ослобоћеп>а тог фа,га наставнла ла гони 
непријатеља до Рајловца. Ту с.мо два дана воднли борбу 
за ослобоћење тог места. После вншечасовне борбе, Нем-
ци и усташе су сс повукли, уз велике губитке, према Ви-
соком. Наша бригала је п.мала незнатне губитке. V Висо-
ком је, како се причало, било око 12.000 Немаца и ус-
таша. Тај фал смо, после тешкнх борбн, ослободили 9. 
апрнла. V борбама за гај фад убијено је много неприја-
тељских војника, а лоста је бњ\о. и заробљених. У ос-
лобаћању фада иогннуло је п рањеио неколико наших 
бор>аца. 

После ослобоћења Внсоког, наша бригада лобија по-
крет за Власеницу. У тај гралић у источној Боснн стигли 
смо усиљенпм маршем н запосели положаје ла бисмо 
осујетнли пролор четника из источне Босне нреко Дрине 
у Србију. Када смо стигли у Власеницу, добнли смо после 
три дана ручак и вечеру. Бнле су то богате порције: па-
суљ са месом и бели х\еб. Екипа моје Прве чете, Првог 
батаљона, извела је културни програм за мештане и бор-
це у Власепнпп. Сећам се. јер сам и ја учествовао у из-
воћењу тог програма, сала је била пуна. Извели смо неки 
скеч н хор јс отпевао неколико партизанских песама. У 
току извоћен>а иашсг културиог програма, четници су на-
пали на фад. Прекннули смо приредбу н прихватилн 
борбу са четницнма. Пуца.\о је на све стране. Борба се 
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водила скоро пуна два сата и ми смо успелн да потучемо 
четнике и избацимо нх нз града. Не зна.м тачно колико 
их је погинуло, али било их је доста мртвих и рањених. 
Из моје чете није нико погинуо, али смо имали неколико 
рањених. После те борбе, Трећа пролетерска бригада на-
ставила је са чишћењем терена од четиика. 

Након два-трн дана боравка наше бригаде у Власени-
ци и околини, усиљеним маршом смо се пребаци.\и пре-
ко Сокоца, Горажда и Фоче на Сутјеску где су биле кон-
центрнсане велике четничке снаге. Успут, у Фочн смо до-
били следовање. Оно се састојало од опсенице и парчета 
меса. После доласка на Сутјеску, распорећени смо на по-
ложаје. На Сугјесци су на.м савезнички авиони бацили 
намирнице, од којих су нам кувари припремили богату и 
укусну вечеру. Мећутнм, четннци су нас напали, па ту ве-
черу нисмо појели. Речено нам је да ће.мо је ујутру доби-
ти са доручко.м. Како је четничкн нанад уследио у зору, 
прихватили смо борбу п нисмо имали вре.мена да поједе-
мо ни вечеру нн доручак. Развила се борба прса у прса. 
Моја чета је била присиљена да форснра набујалу Сутјес-
ку, и то баш мој први вод. Приликом форсирања Сутјес-
ке, утопило се око 30 бораца, међу којима је бно и мој 
земљак Златко, чијег се презимена не сећа.м, и наш коме-
сар чете Иван Ивошевић, Санцаклија. После форсирања 
Сутјеске, мој батаљон, са борцнма другнх батаљона Тре-
ће и Чегврте санцачке, до ногу је потукао четнике, којих 
је овде, како се говорило, било око 12.000. Разбијене су 
и уннштене чстничке јединице. Велики број четннка је 
изгинуо, а много их је и заробљено. То је бнла последња 
већа борба моје бригаде за коначно ослобоћење домовн-
не. 

Видојка ВЕЛИЧКОВИћ 
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ЗА БОЖЈИ АЈТАР, НЕМОЈ МЕ УБИТИ! 

Уоктобру 1944. године, формиран је Тутински ол-
ред, у коме сам вршио дужност командира чете. 

Када је нешто мало касније осдобођен Тутин, одред се 
расформнрао, а нас педесетак је отишло у Трећу проле-
терску (санџачку) бригаду. Распорећен сам у Пети ба-
таљон ове бригаде, који се тада налазио у околини Чај-
нича. Командант батаљона био ми је Араго Лучић. Код 
Чајннча се ннсмо задржавали, јер смо одмах преко Фоче 
и реке Дрине дошли у село Браиловићи, у коме смо иа 
положајима остали више дана. Одавде смо скоро свакн 
дан и ноћ нападали Немце на Јабуци поврх Горажда. Се-
ћам се, када смо једне ноћи нападали немачка утврћен.а, 
мој комшија Хилмо Диздаревић, који је био у Првој чети 
као и ја, тешко је рањен и заробили су га Немци. У том 
нападу те ноћи погинуло је и рањено доста нашнх бо-
раца. 

Учествовао сам у многнм борбвама за ослобоћење 
око Горажда, Пала, Сарајева, о којима би могло да се до-
ста каже и наиише. Мећутим, ја ћу изложити само неко-
лико мојих сећан>а. 

Приликом напада на немачке положаје у селу Росн-
јевићима, добио сам нарећен>е од командира чете да са 
мојим водом (био сам командир вода) по цену живота 
лнквиднрамо митраљеско гнездо на путу Горажде-Ус-
типрача. Обратио ми се речима: »Батовићу, како знаш 
има да ликвидираш оно мнтраљеско гнездо горе« и пока-
зао ми га руком. Брзо сам направио план. Са мном сам 
узео Шућра Туцака, бомбаша, зато што је имао бело сук-
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нено олело које је непрнметно на снегу. Узелн смо ио не-
колико бомби и кренулн. Привукли смо се по снегу ло 
јелног жбуна у близини ненријатељеког гнезла. Снег је 
био лубок. Шућро се привукао ло под само гнездо, у 
њега убацио једну за другом три бомбе и оно је ућутка-
но. Одмах потом смо се повукли према чети. Повела се 
затим велика борба. Колико су густо изнад нас летели 
светлећи меци, и наши и непријатељски, добро се сећам 
једног летаља. Изнад мене и Туцака сударнла су се лва 
светлећа метка, па је један од силине удара са лругим од-
летео високо у небо. 

Одмах после те акције напали смо Немце у Устрин-
рачи. Они су се под силином нашег напада повукли, 
боље речено побегли су преко железничке пруге. Пошто 
смо тај напад извршили у току лана, видео сам трагове 
бексгва не.мачких војника. Измерио сам мојим нормал-
ним корацима н утврдио да у једном бежећем немачком 
кораку има мојих три. Један немачки војннк је мислио да 
ће наћи сигурно склоннште испод моста. Приметио сам 
га на стотинак метара удаљености, нанишанио и погодпо 
га. Један борац нз мог вода стигао је првн до убнјеног 
Немца, узео од њега пушку, ранац н муницију. У љегово.м 
ранц\' је бњ\а чутурица за воду, порција, три пара веша 
и друге ситнице. Свс сам то поделио борцима, а за себе 
сам задржао кашику. Н>у сам сачувао и данас је стално 
употребљавам. Ко год ми доће кућн у госте показујем је 
и евоцирам успомене на ту борбу. Имам петоро деце н 
ниједно, из поштовања, није до сада хтело узети »бабову 
кашику« да њом једе. 

У близиин Пала мој вод зароби једног Немца. Имао 
је само пшптољ. Вероватно је био официр. Спроводили 
смо га ноћу према нашем Штабу батаљона. Везали смо 
му руке краткнм канапом. Ишао је нзмећу нас. Када смо 
пролазили кроз један честар, он шмугну и утече. Нисмо 
смели да пуцамо да не бис.мо открили положаје. Сутра-
дан ујутру дао сам заробљени пиштољ командиру чете 
Мирку Стожинићу. 

У борбама за ослобоћење Па\а на Романији, нришла 
је моја чета близу зграде која је личина на школу, у селу 
Горовићима. Из ње су изашла д в о ј и ц а војника у немач-
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ким уииформама. Наредно сам им да се врате унутра. 
Они су осетили да су опкољени иа су се вратили. Одмах 
после уласка у зграду, изашла је једна жена, Муслиман-
ка. Дође до нас, на мој позив. Од ње сам сазнао да се 
унутра налази 37 усташа. Чим сам то дознао, позвали 
смо усташе на предају. Када су видели да су опкољени 
и да се одавде не могу живи извући, предадоше се. Н>их 
смо, затим, спровели до команде чете, пошто смо нх пре-
тходно разоружали. Међу њима, сећам се, бнли су Хоте 
Сабит и Мустафа Плакало. Одавде смо нх спровели до 
Штаба бригаде, где су саслушаванн. Неки од к>нх су се 
после саслушања јавили да остану у бригади и да се боре 
за ослобођење земље. Са осталим не знам шта је било. 

До ослобоћења Сарајева наш батаљон је свакодневно 
водно борбе против Немапа. Било је доста погинулих на 
обе стране. Ослобођење грала смо прославили са грађа-
нима који су са ралошћу дочекали своје ослободиоце. 
Олмах после ослобоћења града, наша јединица је отишла 
преко Романије на Хан-Пијесак, а одатле за Власеницу. У 
борба.ма са четницима нзмећу Гласннца и Власенице чет-
гаши су заробили три наша курира - Пироћанца. Поло-
мнли су им руке и ноге и извадили очи и тако их оста-
внли да се муче. Када смо их нашли искрвављене, стра-
вично унакажене, покупилн смо нх на носила и однели 
у бригадну болницу. Не знам шта је са њима било и да 
ли су преживели. 

После Власенице наша бригада је отишла на нове по-
ложаје, Трново - Калиновик - планина Трескавица. На 
том простору, према обавештењима, налазиле су се јаке 
н бројне четннчке снаге. Овде су на четницн силовито на-
палн. Ми смо се повукли на нове положаје. Пред вече 
смо добили нарећење да се даље не одступа, да се у за-
седи распореднмо пет метара један од другог. У заседи 
смо осталн до зоре. Ујутру, када је сунце изгрејало, до-
шла су наша лва авиона и извршила извићање. Чнм су се 
авиони вратили, ми смо извршили напад на четнике. Раз-
вила се жестока борба. Силовито смо их напалали. Они 
су се повукли преко једног дола. Сећам се, само моја 
чета заробила је 47 четннка. Јелан од њих, кога сам про-
нашао у вртачн, запо.магао је: »Баткице, за божији атар, 
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немој ме убити«. То је био младић из Косјерића. Није 
нмао више од 20 годнна. Био је рањен у раме. Саслушан 
је у Штабу батаљона. Рекао нам је да је на оближњој 
чуки погннуо заменик команданта четничког корпуса. За 
његову даљу судбину ја не зна.м. После те борбе, мој ба-
тал.ои одлази за Калиновик, а одатле за Фочу. Билн смо 
гладни, па смо овде добили по килограм хлеба. Из Фоче 
смо узводно десном обалом Дрине отишли за Сутјеску, 
где смо сачекали четничке јединице. Увече, око 10 часо-
ва, четници су нас напали. Развнла се велика борба, која 
је траја.\а до зоре. У свануће смо дознали да је наша бри-
гада била опкољена са свих страна. Нисмо могли добити 
ни храну, ии муницију. Јели смо буково лишће и чупали 
траволук. Такво стан>е је трајало 24 часа. Наша брнгада 
је била стнснута на узани нростор. Борба је почела да се 
разбуктава. Четници су извршили јуриш. Мн смо их до-
чекали. Целог дана се водила тешка борба. Пред вече су 
стигла наша три авиона, који су тукли четничке положа-
је. То се поновило три пута, а онда је команлант наше 
бригаде повикао: »Другови, јуриш«. Ми смо силовито ју-
рнли на четнике, измешали се са њи.ма, развила се борба 
прса у прса. Разбили смо потпуно четничке једннице, 
које су нас нападале. Доста их је изгинуло, а многе смо 
заробили. С у т р а д а Ј Ј смо извршили претрес шума. Сећам 
се, само мој вод је на једном месту ухватно 16 четника, 
а двојнца су побегла. Сви четници су билн окићени 
опл.ачканим стварнма. Све с.мо нм то запленнлн. 

Мухарем НЛТОВИћ 
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ОДГОВОРНО ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА 

Колона се кретала поћу, 24. XI 1944. год., из правца 
Мијајловице, нрема Савином Лакту, и заобишла 

га са десне стране. Испод једне косе, дат је кратак заста-
нак. Старешине јединица су саопштиле борцима цил> 
предстојећег борбеног задатка. Трећи (милешевски) ба-
та.\>он имао је задатак да подилажењем лево од пута 
Пријепол>е - Савин Лакат, уз пошумл>ено удоље, доће до 
полазног положаја. Предстоји напад на немачке положа-
је. Још једном је скренута пажња на важност потпуно 
неопаженог подиласка положајима противника. Борцима 
је скреиута пажња и на најситније детаље који би нас 
могли открити у даљем наступању. Док смо се крета\и 
у колони по један, од овог зас ганка, испред мене је један 
борац носио на опасачу а\уминијумску порцију. Марше-
ва\о се ноћу, па ми је светла боја алу.минијума служила 
као оријентир да се колона не прекида. На застанку је тај 
борац морао скинути порцију са опасача, јер би нас у 
да\>ем кретању могла открнги. 

Одговорност за дицсиплиновано извршавање задата-
ка било је, поред војне (командне) линије, на члановима 
кандидатима КПЈ и члановима СКОЈ-а. 

Настављено је кретање у колонн по један, у највећој 
тишини. На месту где узанн путељак повија десно ка 
изласку из шуме, према колском путу, запазили смо три 
прилике које се крећу према на.ма-право у десни бок 
колоне. 

V том моменту и на том месту могла је биги само 
патрола из борбеног осигурања противника. Улаљеност 
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те партоле од наше колоне ннје бнла ни десет корака. 
Нашли смо се тачно на правцу кретагва патроле. 

Нас неколико борапа из Друге десетине Другог вода 
Друге чете, што смо овај изненални сусрет вндели, оче-
кивали смо да ће нас засутн ватром из непосредне бли-
зине. То се није догодило. 

Због изричите наредбе да се не отвара ватра док се 
не поседне нолазии положај, нисмо смели реаговати ни 
гласом ни оружјем. Патрола се одмах повукла назад, а да 
ни једног метка није испалила. Тог тренутка сам имао 
осећај као кад змија испружену главу врати у скровиште. 
Кад су својнм очима видели како партизанска колона 
промпче брзо уз падину према њнховој главнини, веро-
ватно су одлучнли да сачувају своје главе, а онима горе 
шта бог да. Ово се све догаћало пре него што су остали 
наши батаљонн отпочели са иаиалом. 

Да је у том изненадном ноћном сусрегу прогивинка 
дошло до отварања ватре, било са које стране, изванред-
но иостнгнут успех наше брнгаде нас моторнзованом и 
ојачаном немачком једшпшом, која је бранила Савин Ла-
кат, био би доведен у питање. Такав закључак проистиче 
из каснијег сазнања да је 3. батаљон имао задатак да са 
нападом почне пола часа касннје од осталих батаљона, 
тј. у 23,00 часова, изврши напад са лећа и не дозволи по-
влачење Немаца пре.ма Пријепољу. 

Непосредно након што смо се развилн у стрелце, иза 
стрел>ачког строја, поред команднра вода, водног делега-
та и десетара, налазио се и команлир чете Јован Томаше-
внћ и комесар чете Смајо Хашимбеговић. Храбрили су 
борце да се што брже крећу нанред, јер се тако смањују 
губнци од ручних бомби противника. Након што је напад 
почео, није прошло пуно времена, а Немци под притис-
ком наших батаљона били су присиљенн да се пробијају 
из окружења. Бацали су своје ручне бомбе са дугим дрш-
ком и скокови.ма низ камењар и шипраг ишли право на 
нашу ватру. Неки су буквалио скакалн у непознато изиад 
наших глава. 

V току борбе, попшуо је од ручне бомбе протнвннка 
десетар наше десетине Мираш Цвијетић из Пљеваља, док 
је командовао десетином, затнм борац нушкомитраљезац 
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Комесар бригаде Комесар Схпи-игна 
Душан Томоаић Вук ћулафић 

Миливоје Шестовнћ из с. Крупице Пљеваља, водник Сре-
тан Бабић, борац Секула Војиновић и пред завршетак 
борбе смртно је погоћен нз неког прикрајка водник 
Душан Фнлиповић из Страљана када се сусрео са нашнм 
водником Стеваном Филиповићем. То су били губици 3. 
(милешевског) батаљона. 

Након што је савлалан отпор противника, у свитање, 
са свих страна су наши борци хрлили према средишњем 
делу попришта. Сви се лали на посао, да се богат ратнн 
плен што пре извуче. Остало је неоштећено и лако и 
тешко наоружање, опрема, моториа вознла и друто. То је 
била јединствена прилика да наши борцн, поред осталог 
оружја, доћу до новијег модела немачког ми граљеза, н да 
их користе до последњег дана ратовања. (За разлику од 
претходна два модела, тај модел је имао већу брзину га-
ћања, лакшн је за ношење и имао је дводелни добош за 
муницију). Док се сусрећу расположена лица бораца 
бршаде, Јован Томашевић се попео на седиште протива-
вионског четвороцевног митраљеза и само притишће на 
обарач. Цевн митраљеза се померају у круг. 

Сав ратнн илен је извучен према Пљевљнма У бри-
гадн је тада било само два возача моторннх возила (Хасо 
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Мусабеговић и још један). Одвозиди су по два возила са 
пдеиом ирема Пљевљима, а враћали по следећа два на 
мотоциклу. Док су се Немци прибралп и иочелн топови-
ма нз долнне Лима да туку но Савином Лакту, борци 
наше бригаде су и тај задатак били завршили. 

Ово је само један од задатака који су борци и ста-
решине наше бригаде савесно и одговорно извршавали. 

Пре, а и после описаног догаћаја, све до последњег 
дана ратовања, увек се придавала посебна пажња борбе-
ном осигурању. На истурену стражу, патролу, или засе-
ду, одрећивани су најбољи борци, а у посебно крнтичним 
борбеним приликама одрећнван је за воћу патроле и вод-
ни делегат. 

Сафсг ХАСАИАГНН 

249 



ПЕТ ХИЉАДА ПИРОНАНАЦА 
У 37. САНЏАЧКОЈ ДИВИЗИЈИ 

Уновембру 1944. године, у пиротском округу, оба-
вл>ена је оишта мобилизација. Добро се сећам, 

нмао сам 20 годнна, сви позванн су се олазвали. На збо-
ровима у местима Темској, Крупцу п Барја-Вуфлику, оку-
пило се из ннротског, белоналаначког и лужннчког среза 
око 5.000 младића од 18 до 20 голина. Били су одушевље-
ни слободом и на зборна места долазилн су у групама са 
песмом и музиком. Из тих срезова свнм смо дошлн на 
жељезничку станицу Пирот и ту се укрцалн у воз на 
Ниш. За време боравка у Темској и другнм селима, ми 
смо завршили прву обуку. Нас су неколико дана обуча-
вали војним вештинама и упознавали са оружјем офици-
рн Војиог одсека из Пирота. После те обуке, стигли с.мо 
возом до Ниша. Ту смо остали десетак дана, јер смо се 
овде прнкупљали. Пошто је завршено ирикупљање бора-
ца, кренулн смо пут Санџака. Возом смо стигли до села 
Врбе у близини Краљева. Дал>е се ннје могло, јер су Нем-
ци порушили мост на Западној Морави. Овле смо прешли 
пешке реку преко срушеног моста, а затим наставили пут 
за Рашку и Нови Пазар, где су нас преузелн пратиоци 37. 
ударие дивизије. Они су нас по страшној мећави допре-
мили до Сјеннце. У току целог пута снег је непрестано 
падао. Газили смо дубок снег преко метра дебљине. Иако 
смо били слабо одевени и обувени, издржалн смо то на-
порно и тешко путовање. Из Сјеннце смо преко Златара 
лопутовали, такоће, по тешком невремеиу. Све се издр-
жало и ннко није посустао. Сви смо журили напрел да 
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се што пре ослоболи наша ломовина. Из Нове Вароши 
смо допутовали у село Ралоињу. Ту с.мо сви распоређени 
у 3. пролетерску и 4. и 5. саниачку бригаду. Ја сам са још 
око 100 Пнроћанаца распоређен у Трећу пролетерску (са-
ниачку) бригалу. Највећн број мојих другова из пиорот-
ског округа распорећен је у Четврту н Пету санџачку 
бригаду. 

Прва борба у којој смо ми, Пнроћанци, учествовали 
била је у Бистрици н Челнца.ма. Ту смо напалали Немце 
који су олступали нз правца Пријеиоља према Прибоју и 
даље пре.ма Сарајеву. То је било почетком јануара 1945. 
године. У тој борби, прво.м ватреном крштењу прогив 
непријатеља, погинуло је неколнко мојих лругова Пиро-
ћанаца. Немци су одступили ирема Прибоју, а мој Други 
батал>он Треће пролетерске, у који сам био распорећен, 
добио је задатак да се преко Пријепоља и Јабуке пре-
баци у Пл>евл>а, а одатле у село Каће, иа нове положаје. 
Овде смо се задржали на положајима неколико дана. Ту 
смо добили и оружје, јер приликом доласка у бригале 
није бнло доволшо оружја за све нас којн смо дошлп из 
Пнрота. Након тога, бригада добнја залатак да напада 
Немце у Горажду н да тај град ослободи. Град су напа-
да.ле Трећа и Четврта санцачка брнгала. Колико се се-
ћам, најпре смо 14. фебруара напали Немце у Илнјино.м 
селу код Горажда. Пуних лва.\есетак лана стезалн смо 
обруч око тог града. Воћене су тешке борбе, тако рећи, 
за сваку кућу. Нападалн смо скоро сваку ноћ од 4. од-
носно 6. марта, кала је Горажде коначно н ослобођено. 
Немцн су V Горажду бнлн јако утврђени. Град је био она-
сан бодљикавом жнцом н бункерима. Ни жестокн мраз, 
ни мећава, као савезници Немцима, нису им помогли. 
Непријатељ, иаоружан до зуба, добро одевен и нахрањен, 
под наши.м силовнтим притиском морао је да поклекне и 
напусти грал. У ти.м вишелневним тешким борбама мно-
го нам је помагао народ из околине Горажда. Снабдевали 
су нас храно.м и олећом и обућом, помоглн у иреношењу 
рањеника до наше дивизијске болнице. У тим борбама за 
ослобоћење Горажла попшуло је и рањено доста бораца 
из санџачких брнгала, а за двадесет дана тешкнх борби 
са Немцима погннуло је око 250 бораца. Само на Мншја-
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ку за јелну ноћ погннуло је пли рањено преко 100 бораца 
Треће и Четврте санџачке брнгаде. 

Кала смо заузелн Горажле, провеселили смо се са 
мештаиима. Долуше, то наше весеље је било кратко, јер 
смо одмах продужили да гонимо рањеног непријатеља 
према Сарајеву. Немци су успели да се утврде у Стамбол-
чнћу. Њихове иоложаје наналали смо неколико дана. 
Они су се жплаво бранилн. У тој борби посебно се сећам 
јунаштва једног мог земљака, дечака из околине Бабуш-
нице, кога смо звали Жућко, а име сам му заборавио. 
Кад смо ишлн у стрел>ачком строју да нападнемо Стам-
болчић, Жућко, као да је предосећао, рекао ми је да га 
боли нога и да ће снгурно вечерас погинути. Иако га је 
нога болела, он се јавио за бомбаша, са осталим бом-
башнма, да нападне немачке бункере. И чи.м је устао и 
пошао ла баци бомбу на бункер, дочекао га је на.мачки 
шарац и покосио. Тројица његовнх другова, Пироћанаца, 
притрчало је да га извуку са бојншта. На жалост, нису 
успели и њих су покосили немачкн »шарцн«. И Немци су 
у тој борби имали знатне губнтке, па су се повукли на 
нове положаје кол Пала на Романији. Ми смо, лок је још 
трајала борба, извукли четворнцу мртвих мојих земљака 
н сахранилн нх кол једне иојате у близнни Стамолчића. 
У Стамболчић је ушла Четврта санџачка НОУ бригада, а 
моја Трећа је гонила Немце до Па\а. У борбама за Па\е, 
посебно се сећам херојства мога комаиданта батаљона 
Драгојла Шпајака, родом нз околнне Пријепоља. Пред 
одлучну битку за Пале, наша артиљерија је тукла зграду 
основне школе у овом месту где су биле немачке једини-
це. После те артиљернјске паљбе, Драгојло је нас бом-
баше лично повео у напад на школу. Пузећи смо пришли 
под прозоре. Он се обратно бомбашима и тражио да они 
који не смеју ла из те близине убаце бомбе у школу да 
их дају њему. Видео сам да му је неколико бораца да\о 
бомбс и да их је он једну за другом све убацио мећу Нем-
це. Када су то видели борцн, сви су на јурнш заузели 
школу, а Немци су се уз велике губитке повукли према 
Сарајеву. Жао ми је било мога храброг команданта када 
је после заузимања школе кренуо да ухватн везу са Пр-
вим батаљоном и том приликом био рањен од бомбе коју 

252 



је на њега бацио јелан усташа. Срећом, раиа није била 
тешка. Брзо ју је преболио и умарширао на коњу на челу 
баталзона, после тешких борбн, у Сарајево, које су за ње-
гово ослобоћење воднле наше бригале. 

У борбама за Пале посебно се истакао Радомир Ран-
чнћ, мој најбољи друг, р>одом из села Провал.аника код 
Бабушнине. Као скојевац био је неустрашив. Својим мит-
раљезом косно је Немце, алн га је у наиаду на немачки 
бункер тешко ранио непрнјатељски банач мина. Остао је 
без ногс и нреживео захваљујућн томе што смо га брзо 
извукли и послали у болинцу на лечење. Даиас живн као 
тежак инвалид у своме селу. 

Гојко ПЕТРОВНћ 
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КАКО ЈЕ 4. БАТАЉОН ЧЕСТИТАО 
НИЈЕМЦИМА НОВУ 1945. ГОДИНУ 

Улругој половиии децембра 1944. годипе, 3. проле-
терска бригада налазила се са осиовиим снагама 

јужно од комуникације Пријепоље - Пљевља на положа-
јпма: Влака, Обарле и Вијеиац, са којих је даноноћно на-
падала непрнјатеља на комуникацији Пљевља - Прије-
поље, наносећн му осјетие губитке у живој сили и мате-
ријално-техничким средствнма. Чегврти и Пети батаљон 
били су на положајима сјеверно ол комуникације (Баби-
не, Л>ељеница). 

Цијенећи повољност ситуације, команла 3. бригаде је 
31. децембра 1944. године донијела одлуку да изврши 
оншти напад свим расположивим снагама, на дијелу ко-
муникације Савин Лакат, Мнхајловица, развије неприја-
теља п одбацн га ка Пријепољу, односно Пљевима. Чет-
врти батаљон, у склопу општег напада, добио је нареће-
ње да нападне непријатеља на положајима Мостиште (ис-
точно од Михајловице за 3 км). Лијево, Савин Лакат на-
падао је 5. батаљон. почетак напада био је одрећен у 
23,00 сати 31. децембра 1944. године. 

Команда батаљона равновремено је извршила све по-
гребне припреме. Кала је пао мрак, батаљон је извршно 
покрет правцем Љељеннца - Завршје - Мостиште. 

Сннјег је био великн, а ноћ мрачна и хладна. Борцн 
су посртали упадајући у снијег. Знатан број аутоматског 
оружја бно је залећен. Но, и поред свих тих тешкоћа, ба-
таљон је правовремено стнгао на полазне ноложаје за на-
пад. Тачно у 23,00 1. и 2. чета, које су биле у првом еше-
лону, извршиле су енергичан о б у х в а т н и напад на куће 
Гачевића н Пјановића, у којима су Нијемци били раз-
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мјсштени м вршилн припреме за лочек Новс 1945. године. 
Чстс су брзо заузеле Мостиште и натјералн Нијемце на 
повлачење ка Јабуцн. У заузетнм куКама борци су нашлн 
доста разног пиНа н хране, па чак п окићених јелки. На-
јуспјешније је извршила залатак 2. чета, под командом 
храброг команднра Мираша Медојевића, чији су борцн 
заробили један минобацач 82 мм, два пушкомнтрал>еза, 
један ПИШТОЛЈ, доста муниције и друге опреме. Чета је за-
робила једног Нијемца, а три су наћена мргва. И оста\е 
чете су успјешно нзвршиле постављене за\атке. 

Послије неколико часова, Нијемци су ослонцем иа 
јаке положаје (Јабука) извршили, уз полршку миноба-
цачке ватре, веома снажан противнапад. Воћена је борба 
прса у прса. Борци су се са Ннјемцима тукли и кундаци-
ма. Бата\>он је трпио и озбиљне губитке, а\и је успио ла 
освојене положаје задржи у својим рука.ма. Борци су у 
тој борби испољавали изванрелну храброст и излрж.\>и-
вост. Било је 7 рањених бораца, мећу којнма изузстно 
храбрн ко.манлир 2. чете Мираш Мелојевпћ, тешко рање-
ни комесар 3. чете Аушан Радојевнћ, Вукола Морачании 
из Мојковца, болничарка Хана Бећировнћ нз Броларева 
и још некн борци. Погинулн су: борац Душан Обраловић 
и Никола Рогановић од Горажда. Болничарка Хана Бсћи-
ровнћ је касније иодлегла раиама. Тако је 4. батал>он у 
гој борби имао 10 нзбаченнх бораца нз строја 

На лужности ко.мандира 2. чете, умјесто рањеног Ме-
дојевића поставл>ен је Милован Панић. Зорка Зиндовић, 
упркос мраку и великом снијегу, пожртвованим рало.м, 
успјела је да правовремсно превије и евакуише све ра-
њенике. 

Нијемци су у тој борбн и.ма\н, такоће, осјетне гу-
битке. 

Будућн да нске јединнце брига\е нису успјеле да ов-
ладају прелвићеним положајима, то је команда 3. брига\е 
нареднла повлачење на иолазне положаје за напал. Чет-
вртн бата.\>он је посјео првобитне положаје у рејону 
Љељенице, оријептишућп своја дејства на комуникацију 
Пљевља - Прнјепоље, V рејону Мнхајловице. 

Тако су борци 4. батаљона честита\н Нијемцима 
Нову 1945. годину. 

Милан ПЕРУННЧИН 
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МОЈА СЕБАЊА НА БОРБЕ ПРВОГ БАТАЛ>ОНА 

У јануару 1945. годнне нас неколнко стотина бора-
ца нз Пете санцачке НОУ брнгале добили смо 

распоред у Трећу продетерску (санџачку) бригаду. Ми 
смо у Трећу бригаду иошли нз Миоча, код Рудог, нрева-
лили пут преко више брда и долина и дошли у близину 
Чајнича, где нас је у једном селу дочекао Халил Хаџи-
муртезић, командант Треће пролетерске бригаде, са још 
неколико чланова Штаба. То је мој први сусрет са вишим 
војннм старешином. Он нам је одржао краћи говор, у 
ко.ме је изразио добродошлнцу и указао на наше обавезе 
у даљим борбама за ослобоћен>е домовиие. После тога 
сви смо распорећенн у чете и батал>оне. Ја сам са већом 
фупо.м припао Првом багал>ону, којим је комапдовао 
Момнр Митровић, Пљевљак. Распорећен сам у Трећу 
чету, а ко.манлир ми је био Нововарошанин Ралосав Ко-
лашинац. За добродошлицу прнредили су нам вечеру. 
Она се састојала ол иарчета кача.мака и кашике пекмеза. 
Бн,\и смо гладнн, па смо кача.мак брзо смазали. Овде се 
тако рећн нисмо ни одморилн, добили смо оружје и са 
батаљоном смо креиули у напад на Горажде нз правца 
Чајнича Пол нашим притиском Не.мци су се повукли 
иреко моста на Арини на леву страну. Тада су и мини-
ра\н мост. У тој борби заробили смо 8 пушкомифаљеза 
и већи број другог оружја и муниције. Тнм оружје.м смо 
се бол>е наоружали и наставилн борбе за ослобођење Го-
ражда. Да би осујетили наше напреловање у центар гра-
да, Немци су лигли у ваздух мост на Дринн. 

Пошто су Немци срушили мост, мој батаљон је кре-
нуо десно.м обалом Дрине према Фочи. У близини тог 
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града, прешли смо иа леву страну Дриие, преко висећег 
моста. Левом обалом Дрине смо усиљеним маршом жу-
рнли преко Устиколине за Горажде, где смо напали Нем-
це с лећа. Немци су се овде били изузетно добро утвр-
дили. Командир чете издао је иарећење десетару Бамнлу 
да са десетином изврши напад на немачки бункер. Одмах 
смо кренули. Ја и мој колега, бомбаш, који се, колико се 
сећам, презивао Комадановић, са осталим борцима кре-
нули смо у напад. Наши митраљесци су нас штитили док 
смо се ми подвлачили пол немачке буикере. У истом мо-
менту са друте стране нападала је нсти бункер друга 
наша десетина. Десетар те десетине Стеван Булатовић је 
својим телом скочио на немачког митраљесца и ту је по-
гинуо. Мн смо бомбама напали бункер. Убили смо шест 
Немаца тешким митраљезом, а једног смо живог ухвати-
ли. Око подне лобили смо на бојишту следовање које се 
састојало од парчета проје или хлеба и парчета меса. По-
што смо заузелн бункер, Немцн су се повукли до Дрине, 
одакле су наше новоосвојене положаје тукли бацачима. 
Новоосвојене положаје лржали смо неколико дана, а 
онда смо кренули у силовнт напад на брло Мишјак, које 
је домнннрало Гораждом. Немцн <:у се жилаво борили да 
га ми не зауз.мемо. Мн смо на Мишјак папада\и више 
пута. Једне ноћи смо водилн непрекидну борбу. Има\и 
смо доста жргава, и ми и Немци. Педесетак метара од 
мене чуо сам јечан>е. Бно је то наш рањени борац. Ја сам 
пузећн дошао до њега и гштао га како се зове. Одгово-
рно је: Јован Нелељковић. Јелино је то изговорио и само 
је јечао. Ставио сам га на лећа и пузећи га превукао у за-
клон. Колико се сећам рекао ми је да је родом из пирот-
ског среза. Наши болничари су га понели на носилима. 
Чим су кренули, он је умро. 

После борбн на Мншјаку, мој батаљон добија зада-
так ла напада Не.мце на Јабуци. И овде смо водили теш-
ке борбе. После вншедневних тешк их борби, заузелн смо 
Горажде, а онда смо кренули према Романији. Успут смо 
имали више окршаја са Немцима, као на пример на же-
лезничкој станици Меснћн, где је погинуо мој лруг Борће 
Борћевнћ из околине Пирота. Сахранили смо га на кри-
вини више пута код Месића. Немци су минирали желез-
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нички туиел и одступили према Сарајеву. После тога, 
први судар са Немцима био је у селу нспод Романије, у 
близннн Пала. Овде с.мо осталн на положају све до 13. 
марта, кала смо напалн на немачке положаје. Нападајућн 
том приликом на немачко у тврћење, ја сам био рањен у 
десно раме. Моји другови су ме рањеног одмах пребади-
ли у бригалнн санитет, кој.и се налазио у близини Меси-
ћа. Овле сам на лечењу остао до 3. апрнла, кала сам се 
вратио у моју чету, која се на\азила у околини Па.\а. На-
ставили смо борбе са Немцима н потнскивали смо нх 
према Сарајеву. Борбе за ослобоћење Сарајева граја\е су 
скоро месец лана. Ноћу, 5. априла, нз правца Па\а напа-
ли смо Сарајево. Уз велику борбу заузелн смо улицу по 
улицу, кућу по кућу, док сутрадан нисмо коначно осло-
бодили Сарајево. У Сарајеву смо имали краћи олмор од 
неколико дана. Трећа брнга,\а из Сарајева креће за Ка\и-
новик. Из тог места наша бригада креће за Зеленгору, 
где су биле стациониране четннчке снаге. Борба са чет-
ницима нису дуго трајале. Мн смо четнике брзо разбилн. 
Колико памтим, Трећа пролетерска (санцачка) бригада 
са осталим јединицама :1а недел»у дана разбнла је и униш-
тнла неколико хиљала четника Драже Михаиловића. 

Шаден ЛНТИћ 
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КАКО САМ СПАСАО ЛјУБИШУ 

Једног хладног дана, фебруара 1945. годнне, по ду-
боком снегу водили смо тешку борбу за ослобође-

н>е Горажда и околине. На Јабуци више Горажда Немци 
су се били јако утврдили. Поднгли су бункер до бункера 
из којих је непрестано б.љувала ватра. Те нођи када смо 
нападалн Немце на тако утврђену Јабуку, изпшуло је до-
ста наших бораца из мог, Тређег (милешевског), батаљо-
на, и то нретежно младих л>уди, храбрих бомбаша. V тој 
борби рањено је доста другова из чете, међу који.ма и 
Лзубиша Бугариђ из сел^ Врановине из околине Новог 
Пазара. Били смо зајелно на изучавању заната. Када сам 
дошао до њега и вилно га рањеног, рекао са.м му: »Шта 
се то са тобом догодило, јуначе, сређне рн ране«. Кратко 
ми је испричао да је рањен у десну ногу и да не може 
да се креНе. У том моменту Н е м ц и су нас напали и моја 
једнннца је одступила. Било је то у свануђе. У таквој си-
туацији ја сам Л>убишу, да не би иао у немачке руке, по-
нудио да га спасем. Он ми је рекао: »Идн ти, Милојица. 
Спасавајте се ви, од мене и онако нема нншта«. Те његове 
речи гануле су ме до суза. Оне су ми дале снагу да ра-
њеног друга по сваку цену изнесем, па макар и ја поги-
нуо, само да не падне у руке неирнјатеља. У том убеђн-
вању са Л>убишом, моја чета је веђ одступила нреко 
косе. Остали смо Л>убиша, болничарка и ја. Замолио сам 
болннчарку да не одступи док га не превије и да га за-
једнички спасавамо. Она је то и учинила. Чим га је пре-
вила, упртио сам Л>убишу на леђа и понео га у правцу 
где је чета одступила. Болничарка мн је помагала у ноше-
њу. Снег је био дубок, понегде су намети износили и 
више од два метра. ГазеНи тако дубок снег, више пута 
сам посртао са Лзубишом. Био сам на измаку снаге, али 
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је моја жел>а да спасем Љубишу бнла јача и давала ми 
снагу да булем упоран. Носио сам га тако скоро два ки-
лометара. 

У току спасавања Љубише мало сам застао иза јед-
ног жбуна који ми је служио као заклон да се одморим. 
Немцн су нас пратили митраљеском и пушчаном ватром. 
Иако смо били под сталном немачком паљбом, мене, за 
дивно чудо, није закачио ни један метак. Шшвељ ми је 
био погођен са неколико метака у доњем делу. Међутим, 
тешко рањеног Љубишу погодио је немачкн куршум у 
десну руку и пробно му наллактицу и подлактнцу. По-
новно Љубишино раЈвавање отежало је моје напоре да га 
жнвог нзвучем. Заједно са болничарком успео сам да 
Љубишу на леђнма пренесем преко косе до места где се 
моја јединнца налазила. Овде смо мобплисали неколико 
сељака са воловима и саоницама. Ставили смо рањенике 
на саонице, међу којима и Љубишу, и отпре.мили их у 
бригадну болиицу на лечење. Сећам се да сам приликом 
опраштања од Љубнше извадио из торбе моје резервне 
опанке и дао му их да му се нађу, затим сам му дао око 
триста грама изренданог дувана, који ми је дао отац када 
сам пошао у партизане и ако нисам пушио, рскавши: 
»Понеси, сине, нека тн се нађс!« Дао сам му и већу суму 
новаца. Приликом одласка у партизане отац ми је дао по-
замашну суму новца. 

Пресрећан сам био када сам успео да спаси.м друга, 
а и поносан на своју упорност да не дозволи.м да тешко 
рањени борац падне у руке непријатеља. 

Таквих случајева бнло је много приликом ослобође-
ња Горажла и Сарајева. Глелао сам, као млад борац, како 
сгарији другови спасавају рањене борце, па сам се и ја на 
њих угледао. Моја упорност у спасавању рањеног лруга 
била је резултат баш тог мог сазнања. Посебно нама ско-
јевцима био је један од првих задатака да не дозволимо 
да рањени борци палну у руке непријатељу. 

После завршеног рата, био сам срећан када сам у 
Ужицу срео Љубишу н видео да је преболео ране. Чес-
титао са.м му на томе. Он је остао инвалид. Захвалио ми 
је што је остао жив иако је остао ннвалид. И ја сам се 
обрадовао што сам га вндео н што је мој напор у спаса-
вању уродио плодом. 

Ми-њјица ПАВЛОВИћ 
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НЕКА МОЈА СЕНАЊА 

Одмах после мог доласка у Прву чету Петот ба-
таљона Треће пролетерске брнгаде (саниачке), ја-

вно сам се добровољно да учествујем као бомбаш у на-
паду на немачке бункере на Јабунн код Горажда. То сам 
чинио више пута у току вншедневних борби за ослобо-
ћење Горажда. Немци су се били јако утврдили на Јабу-
ци. Мн смо скоро сваку ноћ њих нападали. Обнчно смо 
нападали Немце пред зору. Како сам се вшпе пута иста-
као као бомбаш, командир чете Мирко Стожнннћ унап-
редио ме је у воћу бомбаша. Када смо једие ноћи наиа-
дали немачке бункере на Јабуци, у моју бомбашку групу 
одрећен је и новајлија Хилмо. Он се није добровољно ја-
вно за бомбаша, већ га је водник одредио у бомбашку 
фупу. Често су у бомбашке фупе одрећивани појединци, 
који се нису лобровољно јављалн, да би стекли искуства 
у освајању бункера. Добили смо задатак од команлнра 
да нападнемо немачки бупкер. Пузећи прнвукли смо се 
бункеру. Са нама је био и Хилмо. Подвукао се под сам 
бункер. Као воћа фупе бомбаша ко.мандовао сам да бом-
баши баце бомбе. Чим смо убацили бомбе, настуиили су 
нашн борци. Бункер је ликвидиран. 

Сећам се и акције на усташке положаје у блнзини 
Пала на Романијн. Пошто је наш обавештајни офнцнр 
Миленко Гомнлановић, Бјелопољац, претходно дознао да 
се поврх Пала налази непријатељски неутврћенн бункер, 
са собом је повео мене и још једног бомбаша да га лик-
вндирамо. Још у току дана пришли смо кроз шумицу 
близу непрнјатељског бункера. Ту смо сачекали први 
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мрак, а онла смо, нузећн, прншлн близу бункера. Чим 
смо дошли на потребну дал>ииу, сва тројица смо у један 
мах убацили бомбе у буикер. Настао је кркљанан у бун-
керу. Усташе су ликвидиране. Ниједан није преживео. 
Мнленко је из бункера стргао митраљез чији је кундак 
разнела наша бо.мба. Убрзо после те акције направили 
смо кундак и оспособили митраљез. Добро на.м је дошао 
у борбама за ослобоћеље Сарајева. 

Изнео са.м сећаља само на две бомбашке акцнје про-
тив неиријатеља, а бнло их је много више. При томе не 
могу а да се не сетим и мојнх Тутинаца који су борећи 
се за коначно ослобоћење зе.мље погинули на Јабуци. То 
су Делија Шкријељ из села Граца и Рагиб Мулић из Бра-
ћака код Тутина, док су у борбама на Падама, Сарајеву, 
Калиновику и Сутјесци погинули моји другови из тутин-
ских села, и то: Рамо Бадић из Гурдијера, Тахир Ма.мић 
нз Бороштице, Асим Куртовнћ нз Берекара, Хамид Ујка-
новић из Морана и Хилмо Чолаковић из Драге и други. 
У Трећој пролетерској (санџачкој) бригади, у завршним 
борбама за ослобоћење наше домовнне, погннула су 22 
Тутинца. Ваља додати да су у току рата за ослобоћење 
земљс од 1943. до краја рата своје животе положили још 
57 бораца из бившег Штавичког (тутинског) среза, мећу 
којп.ма и тутински првоборац и народни херој Богољуб 
Чукућ, борац Друге пролетерске бригаде. У борбама за 
коначно ослобоћење у санџачким и другим бригадама, 
учествовало је 900 Тутинаца, а од њих који су у парти-
зане отишли 1943. године, иогинули су у борбама против 
непрнјатеља Мнодраг Веселиновић из Велепоља, Милосав 
Поповић из Жупе и Радосав Алексић из Кочарника. 

Рамо ХАЏИћ 
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ПОД НЕМАЧКИМ БУНКЕРИМА 
НА КРИВОЈ ДРЛГИ 

Био је фебруар 1945. годиие. Зима страховито хлад-
на, мрзне се све, дах се ледн. Неким борцима су 

премрзле ноге и руке, а скоро сваки дан смо у борбн. 
Наш Трећи батаљон Треће пролегерскс (санпачке) 

бригаде налази се на положајима иа Јабуци, више Го-
ражда. На Кривој Драги напада.мо немачке бунксре ско-
ро месец дана. На таквом су положају и тако утврћени 
да им не можемо прићи ниоткуд, па ин нападамо само 
ноћу, а повлачимо се пред зору. Исхрана бораца је веома 
слаба: добијамо по шаку сувнх ливљих крушала, а често 
нема ни тога. Хладноћа, неспавање, сталне борбс и лоша 
исхрана скоро су нас потпуно исцрпили, морал бора-
ца је на висини. Чак има и смеха и шале, јер смо тако на-
викли. 

Један ол тих наших напада на Криву Драгу дуго ће 
ми остати у сећању. У први мрак на немачке бункере на 
Крнвој Драги кренула је, чини ми се, цела бригада. Наш 
Трећи батаљон имао је залатак да нападне утврћене бун-
кере са свих страна. Моја, Трећа чета Трећег батаљона, 
напалала је уз благу косу приквирену реткпм растињем 
клеке и ниског жбуња. Ја сам добио задатак да са својим 
одељењем напалнем Немце на самој чуки и њиховим бун-
керима. Испод бункера била је стена. Рачуиалм смо ла 
Немци неће обратити пажњу на ту страну, одакле је при-
лаз скоро непрнступачан и дању, а камоли ноћу-

Ипак, уз крајње напоре и велику обазривост, испуза-
ло се нас неколнко бораца у чарапама до бункера и уба-
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цили смо бомбе унутра. Олјекнула је снажна експлознја. 
Спретно смо се повуклн низ стену. Немачкн мнтраљезн 
су заштектали. Видели смо из непосредне блнзине њихо-
ве пламене језике. На жалост ни јелан од тих мнтраљеза 
нисмо ућугкали, јер су бункерн били специјално напра-
вљени, из два дела. V првом делу, у којн с.мо убацили 
бомбе, не налази се л>удска посада, па тако нашим бом-
бама нисмо постигли цил>. 

Вратили смо се до осталог дела одел>ен>а и чекалн 
дал>е нарећење. Курир, који је одржавао везу измећу 
одељења н чете, пренео је да нема нарећења за одступа-
ње, што нас је чуднло, јер смо се ло тада увек пред зору 
повлачили испред немачких бункера. Неки од бораца го-
ворилн су да се повлачнмо и без нарећења, али се то није 
могло прихватнти. 

Ујутру, кад је већ било оданило, угледасмо далеко од 
нас, чак тамо на лругом брду, дугачку колону наших бо-
раца, како полако, јер су већ били изван домашаја неп-
ријатељске митрал>еске ватрс, одлазе у правцу нашег уо-
бичајенот повлачења. 

Нешто ме ледну и пресече. Зовнух курира и упитах 
га ко му је рекао ла се не повлачимо. Он ћути. Пнтам га 
поново, а он упорно ћути. Видех у чему је ствар: он није 
ни ишао до чсте ла донесе нарећење, страх га је било си-
гурно, па је рекао оно што му је прво нало на памет. 

Шта да се ради? Немцн су свега трндесетак метара 
изнад нас, камењем могу да над побију ако треба, а не 
бомбама. На окупу смо испод стрме стене. Договарамо 
се шта да радимо. Ситуација је више него тешка. Ја пред-
лажем да а! ту замаскирамо и преланимо, али борцн се 
не слажу, јер Немци после сваког нашег ноћног напада 
претражују терен. На крају сам предложио ла ја узмем 
пушкомитраљез, да се успењем горе на врх стене до са-
мих немачких бункера и штитим одступање осталих бо-
рапа. Дссегар Омер Зекић требало је да распореди десе-
тину по два борца у стрелце и да се пребацују низбрди-
цом до реИе пор>ел које се налази шума. Они би штитили 
једни друге нри пребацивању. Борцн су тај предлог при-
хватнли. 
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Ја сам узео од Азуба пушкомитрал>ез, а њему дао 
своју машинку. Са собом сам понео пет пуних оквира 
митраљеске муниције. Успузао сам се уз стену, заузео по-
дожај и често погледао доде како ће се наш план олвн-
јати. Вилим: десетар окупио борне у иодножју стене и ту 
у мртвом углу, прнпремају се ла савладају чистину од 
око три стотине метара до шуме, поред реке. Пребанн-
вање је почело у највећем реду. Међугим, кад су првн 
борци претрчаглн преко чистине стотинак метара, приме-
тши1 су их немачкн митрал>есци и осулн ватру. Ја сам 
ирвн рафалом »ућуткао« најближе мнтраљеско гнездо, 
а<\и друга два мнтраљеза, који су билн заклоњени ол 
мога ноложаја, бесомучно су тукли чистину поред реке. 
На ливади је наста\а паника: другови су скоро сви били 
млади и неискусни, на су почели да иретрчавају брнсани 
простор који се од бункера видео као на длану и билн 
су одлична мета немачким митрал.есцима. Падају мртви 
и рањенн, неки се придижу, покушавају да се домогну 
реке, али их немачки митраљесцн прикивају за снежну 
лнваду. 

У »мртво.м углу« под стеном остала су само лвојица 
бораца: десетар Зекнћ и пушкомитрал.езац Л>убо Маџгаљ 
(који је имао само аутомат, јер је мени био дао пушко-
митраљез). Викао сам им да одступају и они, а ја ћу их 
штитити! Брзо су се почели пребаццватн, штитећи један 
другог, алн се Маџгал> изненауа олвојио и погрчао према 
једној вратннци на крају ливале, вероватно мислећи да је 
тај део ливаде ван домашаја мнтрал>езаца. Зекић је срећ-
но замакао у шуму, Маџгал> је пао на самој вратници, 
свега неколико корака од спасоносне шуме. Бно је пого-
ћен у обе ноге. Зекнћ се повратио, допузао до њега, ста-
вио га на шињел и довукао до реке. 

Опрезно сам пошао низ стену ка реци. Решио сам да 
чистину прегрчим сасвим лево, јер сам прнметио да су 
немачки рафали дизали највећу снежну прашину нешто 
мало лесно. Трчим ка реци. При.метили су ме митраљес-
ци н осули пал>бу, али ме иребацују и туку внше бочно, 
десно, од мене. (Сигурно су били променили одстојање, 
јер су пре тога гаћањи циљеве дал>е у шуму, преко реке). 
Дотрчао са.м до другова који су се скупили поред реке, 
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испод неке окапнне. Од нас трииаест свега смо тројица 
здрави, па нема ни говора да може.мо изнети мртве. Мац-
гал> је сав у крви и покушавамо да га како-тако преви-
јемо, јер немамо болничарке. 

Сад долази оно најтеже: треба изнетн рањене уз ст-
рмо брдо, по дубоко.м снегу, и пешачити најмање два 
сата. Поред нас тројице, могу нам по.моћн још једино два 
лакше рањена борца. Пошао са са О.мером низ реку ка 
једној водеиици. Грлићем пушке отворно сам врата и 
унутра угледао пет-шест сел>ака. (Рекли су да су сељаци, 
а можда су биле и усташе, па су због борбе која се ту 
водила негде одложнлн оружје). Реклн смо им да поћу с 
иа.ма и носе нам рањеннке, али су се сви изговарали на 
разне начине да не могу. Ннје било друге него да их при-
морамо. Недалеко од воденице наћосмо седам повезаних 
коња. Питамо л>уде чији су коњн, а они ћуте. Кад Омер 
поведе коње, онн сељаци почеше молнти да оставимо 
коње, јер су наводно њихови. Потоварнли с.мо другове на 
коње, а сељаци су их придржавали са стране. 

После трн сата хода стиглн с.мо у село у ко.ме смо 
боравили. Наши другови су нас већ били избрисали из 
списка живих, јер су уј\тру чули велику борбу и помнс-
лили да нико није остао жив. Разместили смо се за од-
мор. Кажу мн да ме зове Л>убо Маигаљ. Доћох код њега, 
а он ме једва познаде. Много је нскрварно, блед је, на нз-
маку снаге. Показује мн лицем и очима да му прнћем 
ближе, једва је састављао реч по реч. - Друже водниче, 
ја хоћу да умрем! - Не бој се, друже Л>убо, ти ћеш брзо 
оздравити! - рекох му, а једва уздржавам сузе. - Хоћу да 
у.мре.м - каже сад мало сталоженије, као да је сву снагу 
чувао за те последње речи. - Хоћу ла у.мрем, видим, и то 
одмах. Него, остављам ти у аманет да о мојој смрти ја-
виш мојој јадној мајци, ако је жнва. И кажи још . . . да 
ме пренесу кад доће слобода, у мој родни крај . . . 

Нисам умео да кажем ни једну реч охрабрења, а ннје 
ни требало. Затворио је очн и ућутао. Сви рањеници су 
немо заћуталн. Неки су и заплака\и, јер је Л>убо био наш 
миљеник, пушкомитраљезац, млад, леп. Ста\но је причао 
о мајци и слоболи. Ето, ни једно није дочекао. А били су 
обоје тако близу! 
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Сахранилн смо га сутрадан на једној ливади, пол 
крушком. Написао сам ко је ту сахрањен, олакле је, кад 
је погинуо. 

Били су то за мене тешки тренуци, тежн од оних под 
немачким рововима под Крнвом Арагом. Ипак, било ми 
је теже после три лана када је дошла Љубова мајка! Тра-
жила је снна међу борцима, а нико од њих није имао 
храбрости да јој каже тешку истину. Неко ју је упутио до 
мене. Са злом с л у т њ о м немо ме питала - Гле је мој 
А>убо? 

Повео са.м је на Лзубнн фоб. Бутке, са грчем у фу-
дима. 

Била је то за мене најтежа борба. Тежа од оне под 
немачким бункерима на Кривој Арагн. 

Вукојица ГРУЈИЧИН 
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 
ШТАБОВА - КОМАНДИ 

На лан формнрања Трећа пролетерска (саниачка) 
бршала има\а је у свом органском саставу пет 

батал>она, бригалну интенлантуру и бригални санитет. 
Бригалом је команловао и руковолио Штаб бригаде, и 
то: командант бригаде, замеиик ко.манданта, начелник 
штаба, политички комесар и заменик политичког комеса-
ра бригаде. Интендантуром, односно санитетом брнгаде 
руководили су интендант брнгаде и референт санитета 
бригаде. Поред тога, прн штабу брнгаде постојао је По-
литодјел бригаде, као ннсгрукторски орган ЦККПЈ од 
пет љули, за партијско-политички рад у брнгади. 

У саставу бригале налазиле су се по две до три чете, 
митраљески вод, бата\>онска интеидаитура и батаљонскн 
санитет. Батал>оннма су ко.мандова\и и руководилн шта-
бови батаљона састава: командант батаљоиа, земеник ко-
манданта, комесар и заменик комесара батаљона. Интен-
дант и референт санитета батаљона били су органи шта-
ба бата\>она. 

Четама, које су у свом саставу и.мале но два вода, ко-
мандовале су команде чета састава: команднр, заменик 
командира, комесар и заменик комесара чете. Исхраном 
је руководио економ чете, а о санитетско.м збрињавању 
старала се четна болничарка Водови.ма и десетинама су 
команлова\и командири водова, односно десетари. 

Приликом формирања бригаде на скоро све руково-
деће положаје у штабови.ма бригада и батаљона, па и у 
команда.ма чета, постављени су искусни, у дотадашњим 
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борбама проверени калрови, што се внди из сдедсћих 
података: за комапданта брнгаде постављен је Владимнр 
Кнежевнћ Волоћа, дотадашЈБИ командант Главног штаба 
за Санџак, за заменнка команданта Мнле Перуннчић, 
члан Главног штаба за Санџак, за начелника штаба Ратко 
Мнтровнћ, комаидант одреда у Србији, за политичког ко-
месара Велимир Јакић, командант Пл>евал>ског НОП ол-
реда, н за заменика комесара Рифат Бурџевић Тршо, по-
литички секретар Обласног комитета КПЈ за Санџак 
(Воја Лековић је био поставл>ен за заменика комесара, 
а\н је одсечен, па није практично ни вршио ту функцнју). 

Ко.манданти батаљона, такоће, иалазили су се на ру-
ководећим дужностима у санџачким јединицама било 
као команданти одреда или команданти батаљона. Ко-
мандант 1. батаљона Момир Пуцаревић налазио се на 
дужности команданта батаљона у Златарском партпзан-
ском одреду, команлант 2. батаљона Л>убо Меденнца на-
лазио се на дужности команланта батаљона П.\>евал>ског 
партизанског одреда, командант 3. батаљона Жарко Ви-
довић налазио се на дужности команданта Бјелопол>ског 
партизанског одреда, ко.мандант 4. батаљона Раднсав Лу-
ковац на дужности ко.манланта бата\>она у Бјелопо.\>с-
ко.м партизанском олреду н командант 5. батаљоиа Велн-
мир Кнежевић на дужности команданта батал>она у П.\>е-
ваљском партизанском одреду. 

Поред искуства којим су располагали на дота\аш-
њнм дужностима команлант бригале, иачелник штаба 
бригале и команданти три батаљона били су активни 
офицнри бивше Југословенске војске, јелан команлант 
бата\>она био је резервни офнцир, а јелан активни под-
официр бивше Југословенске војске. Како се види из из-
нетих података, сви другови који су постављени на ко-
манлне положаје имали су завршено основно војно шко-
ловање у ака\емија.ма и школи резервних официра би-
вше Југословенске војске. Ово је, поред стеченог искуст-
ва на дотадашњнм дужностима, иружало гаранцију ла ће 
јединице успешно извршавати све ностављене задатке. 

И на осталнм дужиостима у штабу бригаде налазили 
су се, такоће, искусни и школованн кадрови. Ко.месар 
брнгаде био је шумарски инжењер и резервнн офнцир, 

272 



заменик команданта бригале учитељ и заменик комесара 
бригале правннк и искусаи партијски руководилац пре 
рата и у току рата. На дужностима комесара батаљона 
били су постављени: један професор, један инжењер, је-
дан правник, један студент теологнје и један студент пра-
ва. На дужностима заменика команданта батаљона и за-
меника комесара батаљона налазили су се, сем два зе-
мљорадннка, интелектуалци н ђацн. На дужностима ко-
мандира чета налазило се 6 земљорадника, лва радника, 
један службеник и два ђака. На дужностима комесара 
чета налазило се седам ђака, лва земљорадника, један 
службеник и један радник. Ако се узме у обзнр и то да 
се на дужностима интенданта и референта санитета бри-
гаде, као и на дужностима у Политодјелу бригаде, нала-
зило пет интелектуалаца и два радника, онда се јасно 
види да су се, се.м пет радника и 10 земљорадника, на ко-
манлним и руководећим положајима од команде чете па 
до штаба бригаде налазили претежно интелектуалци н 
официри бивше Југословенске војске. Са таквим саста-
вом руководећих органа бригада је ушла у састав група 
бригаде чији је задатак био да иод непосредном коман-
дом Врховног штаба изврши марш у запалну Босну и да 
учествује у извршавању свнх задатака које пред њу буде 
постављао Врховни командант. 

Органнзациона структура руководећих органа у бри-
гади била је једноставна, прилагоћена задацима и услови-
ма у којима ће јединице дејствовати, а и партизанској 
тактици ратовања. Штабови и команде били су лако по-
кретљивн, увек на окупу, што је омогућава\о да се у 
свнм ситуацијама брзо наћу на окупу, процене ситуацију, 
донесу одговарајућу одлуку и за кратко време издају 
јелиницама заповести и нарећења бнло усмено или пис-
мено. 

Бројно мале, лако покретљиве команле и штабови 
процену ситуације и доношење одлуке вршилн су на за-
једничким састанцима свих члаиова штаба, на којима су 
често прнсуствовалн команданти батал>она односно ко-
манднри чета па и курири. После донете одлуке коман-
дантн и командири су издавали заповести за маршеве, 
борбена дејства н слично. Остали чланови штаба и ко-
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манле распорећнвали су се у јединице у току извршава-
1на задатака. На тај начин је обезбеђивано брзо преноше-
ње заповестн и органнзовано садејство у току извршава-
ња задатака. Поред тога, команданти батаљона и њихови 
заменици у поволшнм ситуацијама органнзовали су об-
уку бораца и јединица, руковшне н употребу поједнних 
борбених средстава и сл. 

Комесарн су организовали, руководили и реализова-
ли програм политнчког и култлрног рада у једишшама и 
одговарали за рал са народом на терену на коме се на-
лазила њихова једнница. Они су заједно са осталим чла-
новима штаба анализирали морално-политнчко стање у 
јединица.ма и на терену и на основу тога планирали и ор-
ганизовали политички рад у једнницама и на терену. С 
тим циљем у батаљонима су одржаване повремене поли-
тичке конференције са целокупннм саставом, лок су у че-
тама одржаване чешће, скоро пред сваку акцију, марш 
или анализу извршеннх задатака. На тим конференцијама 
вршена је анализа како су извршени постављени залаии, 
какво је бнло држање јединица, појединих бораца и ру-
ководилаца постављеннх залатака. Порел тога, на тим 
конференцнјама доношене су одлуке о смењнвању поје-
диних руководилаца ако нису нспољилн потребну храб-
рост или се нису сналазили у руковоћењу јединнца.ма. 

Заменик политнчког комесара је руководио партнј-
ском организацнјом и њеннм ралом, а истовремено је са 
комесаром био одговоран за моралио-политичко стање у 
јединицама и организацију и спровоћење политичког 
рада у јединнцама н на терену. У свим четама биле су ор-
ганизоване партнјске ћелије јачнне око 20 чланова КПЈ, 
а у батаљонима партијски бнрои. У брнгади је радила 
јака партијска организација која је крајем августа 1942. 
године бројала 218 чланова КПЈ и 44 кандпдата за члан-
ство у КПЈ. Поред тога, скоро свн омладинци и о.младин-
ке били су чланови СКОЈ-а. Подаци о саставу руководе-
ћих кадрова, овако бројна партијска и скојевска органи-
зација указују на то да су ко.манде и штабови, уз правил-
но донете одлуке, моглн у свакој ситуацији обезбедитн 
извршавање и најтежих задатака. 
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Бригали јс пошло за руком да оправда поверење свог 
Врховног команданта. Она је успешно, уз салејство са 
Првом пролетерском брнгадом, извршила марш са иро-
сторије Бурева преко планннскнх маспва Зеленгоре, 
Трескавице и Бјелашнице, избила на пругу и комуника-
цију Мостар-Сарајево, заузела у налету жељезничку ста-
шшу Брадина и жандармеријску станицу Иван-селло. V 
колонп бригаде при извршењу тог задатка кретао се н 
врховни командант лруг Тнто. Настављајући дејства, бри-
гада је успешно ликвидирала усташко-домобранско упо-
рнте у Прозору, за шта је бнла похвал>ена ол врховног 
команданта друга Тита. 

После донете одлуке на састанку штабова, командо-
вање јелииицама би.\о је усредср>ећено у рукама коман-
данта, односно ко.манлира. Заповести за извршавање 
борбених задатака нздаване су усмено или пнсмено. Оне 
су по садржају кратке и конкретне. У њима се прецнзира 
шта која јединица треба да изврши, за које време и са 
ки.м ће ла садејствује. Потчињеним команданти.ма и ко-
мандирима остављена је пуна слобода у погледу реа\нзаци-
је постављених задатака. Пре доношења одлуке и издавања 
заповестн, нарочито у компликованијим ситуацијама, ко-
мандант брнгаде је познвао команданте батаљона и са 
њима се договарао и ценио снтуацију, што је у многоме 
олакшавало команданти.ма батаљона да се правовремено 
припреме за извршење залатка Команданти батаљона су, 
такоће, ценили ситуацију са команлирнма чета, па после 
тога доносилн оллуке и излавали заповести. 

Штаб бригаде је издавао писмене заповестн штабо-
вима батаљона, које су, зависно ол развоја ситуацнје у 
току борбе, допуњаване или кориговане. V заповестима 
су прецизирани задаци јединица, правци и време почетка 
дејстава, најосновнији еле.менти салејства измећу једини-
ца бригаде и са суседним јединицама. Основи садејства 
утанчаванн су или на заједничким састанци.ма пр>едстав-
ника јелнннца или писмеиим обавештењима о томе како 
ће дејствовати једнннце, где треба остварнти са,\ејство и 
одржавати везу. 

Ко.манданти батаљона, после кратке процене ситуа-
ције, издавалн су скоро редовно усмене заповести ко.ман-
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дирима чета. Поред детаљног објашњен>а задатка коман-
дирима чета, команланти батал>она, у комилнкованијнм 
ситуаиијама, објашн>ава\н су пред стројем целог батаљо-
на значај н начш! извршаван>а постављеног задатка. На 
тај начин су командири чета, водова, и десетарн детал>но 
упознати са задатком, начином његовог нзвршења и еле-
ментима садејства нзмеђу чета и водова и са суседннм је-
днницама. 

После саслушане заповести, команлири чета издава-
ли су задатке команднрима водова и десетарима и дого-
варали се о начину извршења задатка. Комаилири чета 
су скоро редовно прел стројем кратко објашњавали бор-
цима начин извршења задатка и н>егов значај. Такав ме-
тод рада штабова батал>она и командн чета био је неоп-
ходан због тога што су се борбена дејсгва изводнла пре-
тежно нођу, често на непознатом терену, без техничких 
средстава везе. Курири, који су били једино средство за 
одржавање везе нзмеђу јединица, ннсу бнли у стању да 
у току борбе пренесу допунска наређења. Стога су запо-
вести морале да садрже и ситније детаље око распореда 
јединица, праваца напада нли гшкрета, олређившва ватре-
ннх положаја мнтрал>еза и сл. Докле се ишло у детал>е 
прн поставл>ан>у задатка од ко.манданта батаљона видн 
се из извештаја команданта 1. багал>она штабу бригале 
од 24. јула 1942. године о борбама 1. н 4. батаљона на 
правцу Купрес-Шујица. Командант батал>она не само да 
је поставио задатке четама него је прецизирао и задатаке 
водовима, па и лесетинама, на важним правиима, и одре-
дио ватрене иоложаје тешким митра.л>ези.ма. Ево како 
прецизира наведене задатке: 

»Једна чета ђе ићн друмом ка Ливну н упутнће теш-
ки мнтрал>ез на косу Сутнна и он ће дејсгвовати преко 
брисаног простора Шуичког пол>а. Једна десетнна са 
пушкомнтраљезом пожуриће друмом на окуку код Бо-
ровца изнад села Галнчића... Лруги део чете ће да на-
пада утлавном дуж лрума од раскршћа ка Шуице. 

Друга чета ће напалати преко с. Богдешића са јед-
ннм водом измећу Рајковаче и Окича, право ка мосту у 
сл. Шуици. Аруги вод те чете бреговима иоред р. Шуице, 
прећи ће реку код млина, правац ка цркви. Тешки мит-
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раљед поставиће се иа Малу Рајковачу. Ако је лалеко, у 
току иапада преместиће се на мало узвишење испрел гру-
пе кућа до реке у Богдешнћу«. 

Поред нзлавања пнсменнх заповести, био је развијен 
и систем нзвештавања о извршеним залацима и стању у 
јединицама и на терену. Команлири водова и команле 
чета полносили су ус.мене извешгаје командантнма ба-
таљона, односно комесарима и њихови.м помоћницима. 
Мећутим, често су таквн нзвештаји до ннвоа штаба ба-
тал>она били сувишни због тога што су командант ба-
таљона и остали члановн штаба били у непосрелном кон-
такту са четама па и воловима. Обично се комадндант 
батаљона налазио са четом на тежишту лејстава, а заме-
ник команданта нли комесар батаљона са другом четом. 
Штабовн бата\>она су достављачн штабу бршаде писме-
не извештаје V којнма су детаљно обавештава\и како је 
извршен залатак, какво је било држање јединнца, које су 
слабостн уочене, непријатељски и наши губици, ратни 
плен и сл. Порел тога, комесари батаљона су достављалн 
својом линијом извештаје о морашо-нолитичком стан>у у 
јединицама и на терену. Исто тако су и заменици коме-
сара батаљоиа повремено ана\изира\и рад организације 
КПЈ и о томе обавештавалн за.меннка комесара бригаде. 
Штаб бригаде је у ирвом периолу достављао писмене из-
вештаје Врховном штабу, односно касније штабовпма ди-
визија, у којима је анализирао поједине акцнје, које је 
бригада изводила, или морално-политичко стање у једи-
ницама бригаде и рад партијске организације за одреће-
ни период. 

Веза измећу штаба бригаде, штабова бата\>она и ко-
манди чета олржавана је курирнма који су уз коришће-
ње техничких средстава веза, остали једно од најзначај-
ннјих средстава везе у току читавог рата. Сваки батаљон 
је нз свог састава нмао у штабу бритаде по два курира. 
То су били борцн који су се истицали храброшћу, снала-
жљивошћу, издржљнвошћу и способношћу да нарећења 
хитне природе, нарочито у току борбе, усмено пренесу 
потчињеним јелиницама. У првим ланима ту службу су 
обавља\и следећи другови: Мнле Пурић, Никола Благоје-
вић, Боко Зннловић, Филотије Кљајић, Здравко Тајевић, 
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Радош Кушељевић, Вукоман Шалипуровић и Милорад 
Голубовић. Курири су били дужии да ннсмена или усме-
на нарећења нренесу командама бата\>она и пре почетка 
и V току борбених дејстава јединина. Извршавање тих за-
датака било је често скоичано са велики.м тешкоћама, 
нарочито ноћу и на непознато.м терену. Поред тога, си-
туаније су се често мењале, тако да је то отежавало из-
вршавање њихових задатака. Треба истаћн да су се по 
цену великих опасности наши курири умели да снаћу и 
да се извуку из најтежих ситауција. Они су своје задатке 
обављали пешке. Само у хитним ситуацијама добијали су 
коње. Веза измећу штабова бата\зона н командн чета од-
ржавана је, такоће, куририма. То су најчешће били млаћи 
борци јер су штабовн батаљона бњ\и у неносредној близи-
ни команди чета, тако да за курире није представљало 
тешкоћу да се снаћу и брзо доћу ло јединица 

За нзвршење маршевских залатака и довоћење једи-
ница на полазне положаје, штабови батаљона и команде 
чета користили су водиче. За тај посао узимани су меш-
тани, добри познаваоци терена, путева н стаза којн.ма је 
требачо маршевати или лоћи неопажено што ближе неп-
ријател>ским положајн.ма Ко.мандантн и командири су 
настојали, кад је то бнло могуће, пронаћи наше симпати-
зере, који би обезбеднли већу снгурност прн воћењу је-
диница и давању података о непријател>ским снагама. 
Прона\ажење поузданих водича нарочито је било значај-
но у ноћннм дејствима. Било је случајева да су водичн у 
току извршења задатака гинули илн тешко рањавани. 

У борбама у другој половинн 1942. године иа просто-
ријн: Ливна, Аувна, Шуица и Босанске крајине бригада је 
иретрпела озбиљне губнтке у руковолећнм кадровима. 
Погинули су командант бригаде, заменик комесара брн-
гаде, команданти 1. и 4. батаљона, комесар 2. батаљона, 
док се командант 5. батаљона разблео од тпфуса, тако да 
се више није вратио V јединицу. Погинуо је заменик ко-
месара 4. багаљона. Поред тога, погинуло је неколико ко-
мандира чете, ко.мандира водова и комесара чета. Ти гу-
бици, а нарочито командант бригаде и заменик ко.месара 
бригаде, тешко су се одразилн на борце и јединице јср 
су у њих нмали велико повере^ве и као руководиоце и 
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као храбро и одважне борце. Ти губици су у том момен-
ту утицали н на морално-политнчко стање у јединицама. 

Губигак толиког броја искусних руководећих кадро-
ва, који су се налазили на кл>учним положајима у Штабу 
бригаде и штабовнма батаљона, захтевао је да Штаб бри-
гале нзвршн попуну упражњених руководећих места но-
внм кадровнма. Поставнло се пнтање да ли да то учини 
смелим уздизањем кадрова из састава брнгаде или дово-
ћењем кадрова из лругнх једнннца. Изгледа да је Штаб 
бригаде у том погледу био неодлучан. Није имао повере-
ња да ће кадрови којнма је располагао бити у стању да 
замене дотадашње руководиоце са тако великим искуст-
вом и знањем. Зато су на руководеће положаје комесара 
брнгаде, команланте I. н 2. батаљона, постављени руко-
водиоци из других јединица. За команданта и заменнка 
команданта 5. батаљона постављенн су командири чета 
из истог батаљона. 

Таква кадровска политика негативно је утицала и на 
борбе н на руководноце у нижим јелиницама. Често се 
постављало питање - како је могуће да се нз других бри-
гада шал>у кадрови у новоформиране јединице и смело 
уздижу на руководеће положаје, а из наше брнгадс не 
само да се ие уздижу него се смањују, а на њнхова места 
уздижу руководиоци из других јединица. То је нарочито 
било карактернстично пред почетак и у току пете негтри-
јатељске офанзиве. Тала је дошло до великог иомерања 
кадрова у командама чета н штабовнма багаљона. Добар 
број команлира и комесара чста био је смањен, а на њи-
хово место доведени иовн руководиоци. 

Доласком наших јелиница на територију Санџака, 
Штабу бригаде су стајали иа располагању не само кадро-
ви из састава бригаде који су имали драгоцено искуство, 
него и врло квалнтетни и олани кадрови који су се до 
тада налазили у герили на територији Санцака. То је пру-
жало реалне могућности да се јелинице попуне новим 
борцил»а, а штабови н команде одговарајућим кадровима. 
Мећутим, бригада је примила на себе тежак задатак у пе-
тој непријатељској офаизиви а да то питање ннје било 
потпуно решено. Остало је непопуњених руководећих по-
ложаја, као на пример V 5. батаљону, V коме су недоста-
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јали комесар и заменнк комесара батаљона. Оба тешко 
рањена и онеепособл.енн за своје дужности. У штабу 
брнгаде за комесара и заменика команданта бригаде по-
ставл>ени су новн другови из других јединица, који нису 
имали времена да се упознају са јединицама и њиховим 
могућностима. 

Из свега наведеног видн се да је бригада са несреће-
ним стањем у погледу попуне руководећим кадровима у 
штабовима и командама чете ушла у најтежн пернод од 
формирања па и касније. У таквој ситуацнјн она је пре-
узела на себе тежак и одговоран задатак да штити глав-
нину Оператпвне групе Врховног штаба и Централну бол-
ннцу са великим бројем рањеника и болесника од тифуса 
V току пробоја на реци Сутјесци. И поред свега изнетог, 
даноноћних борби са над.моћннм снагама непријатеља, је-
динице бригаде су све до пробоја из обруча и за време 
пробоја оста\е компактне, неке од њих се пробиле из об-
руча (5. батал>он), а лруге су по цену велнких губнтака, 
после покушаја пробоја у одрећеном правцу по делови-
ма. успеле да се пробију у правцу Санцака. 

У борбама на Сутјесци погинуо је великн број руко-
водећнх ка\рова, мећу којима команлант и заменик ко-
манданта бригале. Тако израњавана бршала се по лело-
вима, са делом Штаба бригаде, пробила на територију 
Саниака. Било је неопхолно предузети мере да се једнни-
це бригаде поново прикупе, реорганизују и попуне кад-
ровнма из брнгаде и са терена. Штаб бригаде, Обласни 
комитет и Главни штаб за Саниак, после капнтулације 
Италије и реорганизације јединица брнгаде, приступају 
нешто смелије попунн руководећнм кадровн.ма са тери-
торнје Саниака. За кратко време бригада је бњ\а оспосо-
бл>ена за извршавање свнх задатака који су се пред њу 
поставилн. 

Организацнја штабова и командн све до крја рата ос-
та\а је са ма\им изменама како је то било и раније. Из-
вршене су само допуне обавештајним официрима и офи-
цирима Озне. После капитулахшје Ита\нје, а нарочито у 
току 1944. године, командовање јелишшама на нивоу 
Штаба бригаде било је олакшано увоћењем у формацију 
бригаде радио-средстава за везу са Главннм штабом за 
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Санџак и са штабом дивизије. Поред тога, кад год су то 
дозвољавале мо1ућностн, коришћене су и телефонске 
везе. На релацији Штаб бригаде штабовн батаљона и 
да.\>е су курири били главно средство везе. 

Кроз штабове и команде прошао је велики број ру-
ководсћих кадрова који су кроз борбу стицали драгоце-
на искуства и послужили као извор за попуну новофор-
мираних јединица на територији Санџака (4. и 5. бригада, 
артиљернјска брнгада и бригада КНОЈ), а и за попуну 
Штаба 37. дивизије. У Трећој бригади у току њеног бор-
беног пута припремани су кадрови за попуну свих једи-
ннца 37. дивизије и других једишша. Вемши број од њих, 
на челу својих јединица као ко.манданти, командири и 
комесари, положнли су своје животе, дајући пример 
како се треба жртвоватн за слободу свога народа. 

СлобоОан ЛУЧИћ 
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ПАРТИЈСКО-ПОЛИТИЧКИ РАД 

Почетком септембра 1943. године, налазио сам се 
на дужности руководиоца Политодјела IV проле-

терске црногорске бригаде. Наређено ми је да предам 
дужност н да се јавим на распоред у Штаб тек форми-
раиог 2. ударног корпуса, којн се тада налазно у Фочи. 

Командант корпуса, друг Пеко Дапчевиђ, саопштно 
мн је наређење Врховног штаба, којим сам постављен за 
политичког комесара Тређе пролетерске (санџачке) бри-
гаде. Истнм наређењем Жарко Видовиђ је постављен за 
команданта бригаде. Остали чланови штаба биђе накнал-
но нменовапи. Том прилнком је, пред Штаб бригаде, по-
ставио ове главне задатке. 

1. - Обновнти борбену снагу бригаде мобилишући 
нове борце; 

2. - Војннчки учврстнтн бригаду, јачајуђи њено мо-
рално-политичко јединство и учвршђујуђи команде п 
штабове; 

2. - Оспособити бригаду за извођење крупннјих деј-
сгава, која је непосредно очекују V борбама за ослобође-
ње Санџака. 

Истовремено, комесар корпуса лруг Митар Бакић по-
ставио је задатак да се што прије отклоне ранији недос-
таци у партијско-политичком раду у бригадн. На крају 
ми је саопштио да ће у бригаду ускоро бити упућен један 
број искусних партијско-политичких кадрова из Црне 
Горе и из Друге пролетерске бригаде. 

Са једним нодом и з 2. пролетерске б р и г а д е , који ми 
ј е д о д и ј е љ е н р а д и о б е з б е ћ е Ј Б а , с т н г а о с а м (14. или 15. 
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септембра) у рејон пзмеђу с. Маоча и Крупица, где сам 
затекао санџачко партијско п војио руководство са неко-
лико десетина бораца из пљеваљскот краја. Предао сам 
им наредбу о именовању новог Штаба бригаде и ирихва-
тио сам се посла. 

Аруговн су ме обавијестилн да су уз зиатне напоре 
успјели да учврсте политичке и војне позиције НОП-а у 
Санџаку, преко којег је прохујала V непријател.ска офан-
знва. Веђ су били окупили око 210 бораца 3. пролетерске 
(санцачке) бригаде, сврстаних у четири батаљона (ба-
та\>онска језгра): 1. златарски, 2. пл>евал>ски, 3. милсшев-
ски и 4. бјелопољски бата.л>он. Велнки број партнјско-по-
литнчких кахрова из бригаде бно је распоређен за поли-
тички рал на терену. Међу њима су били искусни партиј-
ско-политички радници: Војо Лековић, Мирко БуковиН, 
Раде БорисављевиН, Жнвко ЖижиН, Велибор Лаујић, Мн-
лутин Дивац, Мншо Павићевић, Владо Далгјановић и Вла-
до Мирковић. 

Нове штабове сва четнри батал>она у брнгади сачи-
њава\и су искусни и способни руковолноци. У Првом ба-
тал>ону:Халњ\ Хаџи.муртезнћ командант, Чедо Друловић 
комесар, Гојко Друловић, партијски руководнлац ба-
тал>она, који је ускоро именован за партијског руково-
диоца брнгаде и на тој дужности погинуо; у Другом ба-
таљону: Данњ\о Јауковић, команлант, Данило Кнежевић, 
комесар, Јосиф Струн>аш, партијски руководилац ба-
таљона; у Трећем бата\>ону: Бошко Шкрбовнћ, комаи-
дант, Вук Булафнћ, комесар; у Четвртом бата\>ону: Буро 
Ракочевић командаит, Веселин Булатовић, комесар, Ми-
лан Новаковић, партијски руководилац батаљона. 

Ускоро су стигли руковолиоци који су упућени као 
ка\ровско нојачање бригаде: 

Штаб бригаде 

- Јефто Шћенановић Чајо, замјеник комесара брига-
де (у Црној Гори је на почетку устанка био секретар Ок-
ружног комитета КПЈ). 

- Вуко Јововић, замјеннк команданта бригаде (поги-
нуо средином новембра). 
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- Милан Абрамовпћ, начелнпк штаба бригаде (крат-
ко се задржао у бригади). 

Политодјел 

- Арагослав Борћевић - Гоша, руководилац Поли-
тодјела (крајем децембра постављен је за замјеиика коме-
сара 2. пролетерске бригаде). 

- Радоје Лзубичић, члан Политодјела (био кратко 
вријеме замјеник комесара 3. крајишке бригаде). 

- Ратко Радовић, члан Политодјела (1942/43. био је у 
Цриој Горн секретар Окружног комитета КПЈ). 

- Аушан Вукићевић, члан Полнтодјела (у Црној Гори 
бно је члан Окружног комитета КПЈ). 

Краје.м деце.мбра 1943. године, за руководиоца поли-
тодјела именован је Ратко Радовић. Из Политодјела 
отишао је Радоје Љубичић, а дошли су нови чланови: 
Милан Требјешанин и Ацо Николић, партијско-политич-
ки руководиоци из црногорских једнница. Формирањем 
37. дивизије, наш бригадни политодјел именован је за ди-
визијски. 

Штабови батагона 

- Арагојло Стојић, ко.манлант 4. батал>она; 
- Мнрко Поповић, партијски руководилац 3. бата-

л>она; 
- Радивоје Раловић, партнјски руководилац 1. ба-

таљона (од почетка децембра 1943. године); 
- Новица Ракочевнћ, партијски руководилац I. ба-

тал>она (од почетка децембра 1943. годнне); 
За партијског руководиона брнгале послије рањана-

ња Чаја Шћепановића именован је Момир Бошковић 
Мошо (из нововарошког среза). 

Прсд партијску организацнју и све политичке рални-
ке брнгаде постављенн су, одмах на почегку, слиједећи 
главни задаин: 

1. - Омасовнти партнјску и скојевску органнзацнју; 
2. - Учврстити партијску организаиију и оспособити 

је да постане руководећа снага бригаде; 
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3. - Орагннзовати и изволити плански и систематски 
политички и културно-просветни рад, са циљем да се 
бригада морално-политички учврсти и ла војннчкн ојача; 

4. - Обезбиједнтн вођење правилие калровске поли-
тике у бригади. 

Почетни услови за рад на остварењу тнх задатака 
били су прнлично сложенн. Брнгада је нрвих мјесеци деј-
ствовала на простору читавог Санџака, а дијелом и у сје-
верноисточној Црној Горн и југозапалној Србнји. Батаљо-
ни су били међусобно удаљенн десетш^е киломегара 
Дио новомобилнсаног љулетва је раније дуже времена 
био изложен снажној непријатељској пропаганди. Пар-
тијску и скојевску организацију треба\о је орагннзовати 
и учврстити. Дио партијско-политичког кадра је бно 
неискусан у раду и илејно-политички недовољно изфа-
ђен. Руководиоцн који су долазилн »са стране« нијесу по-
знавали своје људство. За кратко вријеме избачена су из 
строја два нартијска руководиоца бригаде (Друловиђ је 
погинуо, а Шћепановић тешко рањен). Борбе су воћене 
свакодневно, што је ометачо плански и системагски рау. 
Но, и поред свих тих крупних тешкоћа, поетоја\и су ус-
лови да се ностављени задаци ваљано обаве: бригадни и 
батаљонски партијско-политички радиици бнли су искус-
ни руководноцн; мећу руководећим кадром и борцима 
брнгаде владао је огроман полет, јер је бн,\о извјесно да 
је надомак руке извојеванае наше побједе и у Санџаку и 
V читавој земљи. 

Партијска организација бригаде средином сеп гембра 
1943. године имала је свега 65 чланова. Но. и поред ма-
лобројности, структура партијске оргаиизације је поста-
вљеиа тако да у свакој чети, V сваком нггабу и у свакој 
брнгалној приштапској јединици постоји партнјска ћели-
ја. V батаљонима су формирани бирои батаљона На ис-
том принципу нзфаћивана је и организација СКОЈ-а. (На-
рочито је бн,\о значајно то ла је у кратком року форми-
рано н оспособљено скојевско брига\ио руководство). 
Таквом организшшјском структуром било је могуће да се 
све јединице бригаде обухвате утицајем партијске и ско-
јевске организације. 
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Велика слабост партијске организације на почетку 
била је у томе ла су чланови КПЈ били скоро искључиво 
руковолиоци. Бораца је у организацији било премало. 
Стога је као прва и иеолложна ствар постанљен залатак 
ла се партијске и скојевске организације што прије ома-
сове. Партијским ћелијама лата су упутства ла пријем но-
вих чланова врше на основу три главна критеријума: ода-
ност циљевима борбе; храброст и пожртвовање у борби 
и морални лик. Основни критернјум за пријем био је ода-
ност револуционарној борбн. Секретари ћелија су под-
учаванн ла се питање пријема не смије рјешаватн кам-
пањски, већ да је то сталан задатак, који треба да резул-
тира из разграиатог и интензивног рада ко.муниста, од-
носно из њнхове повезаности са борцима. 

Врата Партије је прво требало отворити старим бор-
цима, који су већ билн провјерени у многим борбама и 
тешким нскушењима. С тим цил>ем, требало је преовла-
дати ранији секташкн став у погледу прнјема нових чла-
нова у Партијн (који је, иначе, би присутан у свим нашим 
бригадама). Дато је упутство да се примају у Партију сви 
они борци и руководиоци који су се послије повратка са 
Сутјеске V Санџак храбрно поиијели. 

За омасовљење партпјске организације био је исто 
толико значајан н однос нрема новим борцнма. Најодани-
ји, најхрабрнји мећу њима приманн су у СКОЈ. Најбољи 
од њих примани су у Партију пролазећи кроз кандидат-
ски стаж (ол 15 дана до вшне мјесеци). Посебна се иаж-
ња обраћала на то да се Муслнмани примају у Партију, 
јер их је све више пристизало у бригаду. 

Захваљујући таквом курсу и раду, партијска и скојев-
ска организација су се успјешно омасовнле. Почетком 
1944. годнне, у бригади је било 165 чланова КПЈ: радника 
30, сељака 90 и интелектуалаца 45. Канлилата је било 38, 
а чланова СКОЈ-а 211 (из извештаја замјеника комесара 
бригаде ЦК КПЈ од 4. II 1944. године, Зборник НОР, Т.9, 
књига 5, док 50). Партијска и скојевска оргаиизацнја су 
се обновиле новим и свјежим снагама н чврсто су се по-
везале са борачком масом. 

Упоредо са преовлаћнвањем секташтва, воћен је ош-
тар курс према појелиицнма којн су крњили углел Пар-
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тије. Кажњени еу или искл>учиваии из Партије они поје-
динци који су у борби испољавали кукавичлук н неодго-
ворност и који су крњнли лик борца народне армије. 
Према руковоциоцима примењиване су оштрије мјере 
него према борцнма. 

Снага партијске оргнизације зависнла је не само од 
бројностн чланства, већ истовремено од његовог теориј-
ског знања и ндејно-политичког нивоа. Бригално партиј-
ско-политичко руководство је од почетка с.матрало да је 
идејно образовање кључна карнка за остваривање руко-
водеће улоге партијске организације н за извршење ње-
них основиих залатака. Такав зиачај требаш је придатн 
овом питању посебно због тога што је идејни ниво члан-
сгва и дијела ннжег партијско-политичког и војног кадра 
био незадовољавајући. 

Основннм организацијама стављено је у задатак да 
сваке седмице олржавају такозвани теоретски састанак. 
На њн.ма су највише прораћивани: Историја СКП(б), ос-
нови лењиннзма и чланци из »Пролетера« (органа ЦК 
КПЈ). Састанци су припремани и текли тако да је један 
друг рефернсао о теми, а после тога је воћена дискусија. 

И порел значајннх резултата који су постизани, до-
мет успјеха тог рада био је зиатно ограничен: није се рас-
полага\о са довољно материјала за прораду; теоријскн 
ннво учесника био је прилично низак; састанци се нису 
могли реловно одржавати услијед непрекидннх борби и 
покрета (било је, такоће, и нелостатака у метолици рада). 

Већ у октобру 1943. године одржан је у Пријепољу 
паргијски курс при Штабу брнгаде, а други курс је одр-
жан у новембру и децембру. Са оба курса руководио је 
Радоје Лзубичић. Захваљујући његовој војничкој снала-
жљивости, курс се без губитака извукао из Пријепоља, 
којег су Нијемци 4. децембра заузели н блокирали. У нр-
вој полившш 1944. годнне одржан је и трећи курс. Порел 
њих, слати су поједннци и на курсеве Обласног комитета 
КПЈ за Санцак и ПК КПЈ за Црну Гору и Боку. До маја 
1944. голнне, курсеве је завршнло око 40 чланова КПЈ. 

За слушаоце бригадног партијског курса одабирани 
су четни патијско-политички радннци, као и они борци 
који су имали услове да се уздигну на руководеће дуж-
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Одлуке Друтог засједаља АВНОЈ-а су посебно и детаљио 
изучаване. 

Политички рад је конкретно повезиван са прнликама 
које су владале у Саиџаку. Борцима је упорно разјашња-
вано да је фашистички окупатор главни виновник за све 
народне недаће у Југославијн и Санџаку, а да га снаге 
контрареволуције у свему помажу. Посебан акценат је 
ставл>ен на разобличавање четничке и усташке политике 
геноцнда - а истовре.мено је расвјетљаван смисао, значај 
н улога иолитике братства и јединства југословенских на-
рода коју је прокламовала КПЈ н за њу се одлучно бо-
рила. Упоредо са свим тим, разогкривани су цил.еви сна-
га контрареволуције, које су по сваку цијену хтјеле да у 
Југославији поново узму власт у своје руке. 

Поред програма полнтичког образовања, у јединица-
ма је ироучавана и текућа војно-политичка проблемати-
ка. Цил» тог рада је бно да се цјелокупно људство свест-
рано н правовремено упозна са свим актуелним догаћа-
јима у зе.мљи и свнјету. При томе су највише ираћени 
развој догаћаја и стање на свјетски.м и домаћн.м ратиш-
ти.ма. 

Бригадно руководство, са батаљонским руковод-
ством, за све врнјеме је настојало да се политички рад 
најтешње повезује са стањем и задацима јединица. Јер, 
ефикасан је могао бити само онај политнчко-васпитни 
рад који је, поред бућења и учвршћења вјере у побједу, 
истовремено разгарао и све људске потенцијале и усмјера-
вао их на примјерно извршавање борбеннх залатака који 
су стајали пред наролним борци.ма. Стога је цјелокупна 
политичка .ујелатност партијске и скојевске орагнизације 
и политичких ралника усмјераван на јачање мора.лно-по-
литичке мотивнсаности цјелокунног људства у нзвршава-
њу свакодневних залатака. V то.м погледу, нарочита се 
пажња пок.лања.ла развијан>у другарства и повјер>ен.а 
мећу борцима и руководиоцима, а н учвршћењу војних 
ко.лектива. Поред тога, посебан н нарочити значај прила-
ван је васпитању људства да се у свим јединицама усвоји 
и оствари свјесна дисцип.лина, основни гарант борбене 
моћн револуционарне војске. Исто тако, прел политичко-
васпитни рад постављен је задатак ла се код бораца и 
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старјешина што више развија активиост, ишшијатива и 
офаизивиост у борби, са тежњом да сваки појединаи уло-
жи све своје снаге за побједу. Није занемаривано ни по-
литичко разјашњење појаве дезертерства, ло којег је до-
шло (у мањнм размјерама) у вријеме шесте непријател»с-
ке офанзиве. У рјешавању свих тих задатака, значајну 
улогу су и.мале четне и батаљонске кноференције. На 
њима су постављана сва важиија пнтан>а живога једшш-
це. Борци су имали право да слободно износе своја 
мишљења у вези са свнм питањнма укључујући и право 
да критнкују старешине. На тај начин су стварани услови 
да стваралачке снаге бораца доћу до пуног изражаја, а 
на друтој страни тиме се учвршћивало мећусобно повје-
рење старешнна и бораца. Конференцијама су руководи-
ли политички комесарн јединица. 

На јачање борбене моћи бригаде био је усмјерен и 
цио културно-просвјетни рад. Пред ту врсту дјелатности 
постављени су слиједећи основни задаци: 1. - Описмени-
ти све неписмене борце; 2. - Подићи просветио-образов-
ни ниво л>удства; 3. - Јачатн борбено расположеп>е бора-
ца и старјешина; 4. - Ширнтн културу и просвјету у на-
роду. Радн развијања ге лјелатности изабрани су култур-
но-просвјетни одбори у батаљонима, а касније и у чета-
ма. Онн су, у ствари, билн органи ко.месара који су се 
бринули: за оргамизовање аналфабетских течајева; :ча од-
ржавање образовних нредавања; за издавање цепних но-
вина и бата\>онских листова; за олржавање приредби но 
јединицама н у народу. Тежило се томе да свака једини-
ца сопственим снагама задовољи своје основне културне 
потребе, развијајући самоактнвност л»уди. 

Организација рада на политичком образовању н кул-
турно-просвјетном просвјећивању била је прнлагоћена ус-
ловима у којима је брига\а живјела и дејствовала, а и 
стању калрова V брнгади. Извршена је полјела улога и за-
датака партијско-политичких радника на појединим ру-
коволећим степеннма. Бригаднн нолитички руководиоци 
(комесар, његов за.мјеник и чланови Политодјела) посга-
вљалп су основне смјерове и задатке политичког н кул-
турно-просвјетног рада, одрећивалн су главне теме за 
прораду, контролисали су резултате и усавршавали ос-
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новпе облике и метод рада. Политички комесари батал>о-
на, са својим замјеннцима, били су главии организатори 
и носиоци политичког и културно-просвјетног рада, пру-
жајући непоср>елну помоћ четним руководиоцима. Чете 
су, пак, биле жариште политичког и забавног живота. 

У организовању и извоћењу политичког и културно-
просвјетног рала, политички руководиоци су се чврсто 
ослањали на партијску и скојевску организацију. Оне су 
полнтичко-васпитни рал држале непосрелно у центру 
пажње, настојећи да буде што бол>е организован н што 
чвршће усмјерен јединственом циљу, а н да буде прила-
гоћен условима сваке ггоједнначне једннице. Захваљујући 
иапорима политичких руковолилаца и партијске и скојев-
ске организације, постигнутн су значајни резултати у по-
лнтичко-васпнтном раду. Политичка свијест бораца и 
старјешина и њихова морална чврстиа постали су најубо-
јитије оружје бригаде. 

Партијска организацнја и политички руководиоци 
улагали су напор>е за све врије.ме ла изграде и примнјене 
ефикасну кадровску политику у бригади. Прн томе су се 
руководилн не само схватан>ем о рјешавајућој улози 
старјешинског кадра у изграћивању и употреби војске, 
већ и са:1нагБем да су у ранијим развојним пернолима 
брнгаде на поједнне руководеће дужности ггостављени 
људи који нијесу били довољно одани нити способни, 
што је има\о негативних посљелица на мора\но-политич-
ко стање и убојитост јединица. 

Пјелокупна калровска политика воћена је са стано-
вишта јачања борбене снаге бригаде. Њен циљ је био да 
на руководеће положаје долазе најоданији и најсггособ-
нији људи. Да би се то постигло, политика кадрова за-
сннвана је на слнједећнм принципима: 1. - Оданост рсво-
луционарној борби; 2. - Чистота морамгог лика; 3. - До-
ступност свих руководећих дужности онима који су при-
вржени борбн и у њој се истичу; 4. - Провјеравање кад-
рк>ва кроз акције; 5. - Чување кадрова. 

Основна пр>етпоставка успјешне изградње кадрова 
била је да се у свима паргијским организацијама води 
правилна калровска политика Она се нспољавала на три 
колоснјека: у воћењу бригаде о људима, у праћењу ре-
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зултата рада сваког комунисте и у иружању помоћи 
вишнм руководствима да се кадрови иравилно размјеш-
тају. Партијске ћелије су подучаване и оспособљаване да 
тнм питањнма поклањају највећу пажњу. Тиме је кадров-
ска политика добила чврст ослонац и широке могућнос-
ти за правилан избор људи на старјешннске дужностн. 

Штабови и команде убрзо су увели н одомаћнли 
праксу да руководећи састав ана.\изира на посебиим са-
станцима све значајније борбе јединица. Штабови и 
штанске партијске ћелије васпитавале су старјешине да 
буду максималио критнчни према свом сопственом ралу 
и држању у борби. Усавршавању старјешина доприноси-
ле су и аиализе бораца са цијелим л.удством јединице. 
Упоредо с тнм, по батаљонима је органнзована стручна 
војничка обука са десетарима и водницама, а на војно.м 
курсу при Штабу бригаде оспособљавагш су четни руко-
волиоци. 

Тако конципирана и воћена кадровска политика омо-
гућава\а је да способности људи доћу до пуног нзражаја. 
Кроз борбу су израста\и многи нови кадрови, а старији 
су бива\и све зрелији. Бригада је могла сама да задоволш 
све своје кадровске потребе. Да\а је један број руково-
дилаца за Четврту саниачку брнгаду. За Пету саниачку 
бригаду Трећа пролетерска је да\а скоро цно руководе-
ћи калар. 

Партијски и политички руководноци ангажовали су 
се и на учвршћењу својнх штабова и команди и на јача-
њу њиховог ауторнтета Инсистирали су на томе да се 
штабови и команде оспособл>авају за самостално руково-
ћење, да остварују непосредну и живу везу са борци.ма и 
да рахе колективно. У раду штабова и ко.манди стварана 
је атмосфера нскрености и узајамног поверења, што је 
допрнносило јачању њиховог јелинства. Иако се јелини-
цама руководнло колективно, лична одговорност је била 
у нрво.м плану. Сваком члану Штаба и команде нрепуш-
тена је иницијатнва за његов сектор рада. Нарочито је во-
ћено рачуна о томе да се не пригуши са.мосташост и 
ишшијатнва комнандира и команданата. 

Ра\ећн на начин како смо га овде исказа\и у опш-
тим цртама, партијска организација је бнла у матици жи-

293 



нота. Све успјешније је обухватала својом оргаинзацијс-
ком структуром и полнтичком активношћу сва питања 
пзфалње п употребе јединица. Било је у партијско-поли-
тичком раду, разумије се, и несналажење, посустајан.е и 
пропуста. Али, успјеси су високо наткриљавали недостат-
ке, а руководећа улога партијске органнзацнје је непре-
кидно расла. За иотврду те констатације наводим дио из-
вјештаја Политолјела 37. дивнзије ЦК КПЈ од 4. маја 
1944. године, у којем се, измећу осталог, каже: »Партиј-
ска организација 3. санцачке бригаде постала је стварнн 
организатор и руководилац цјелокуииог живота и рада 
ове бригаде... Партнјска организација води правилну 
политику кадрова и то је имало одраза на све партијце 
- и самим тим иницијатива, жеља за уздизање.м, као и ак-
тивност у многоме су порасле«. (Зборник НОР-а, том 9, 
књига 6. документ 6). 

Напустио сам С а н џ а к послие девет мјесеци проведе-
них на дужности политнчког комесара Треће бригаде. 
Све то вријеме наилазно сам на искрено другарство и по-
вјерење »домаћих кадрова«. То ме је снажно подстнцало 
у раду. Највећи полет свима нама давала је спознаја и са-
знање ла је борбена снага бригаде непрекидно расла и да 
је попово стала уз раме најбољих једннииа наше војске. 

Милија СГАНИШИћ 
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МАРШ III ПРОАЕТЕРСКЕ САНЏАЧКЕ 
БРИГАДЕ 

Наша Трећа бригада 
Иде у јуриш напред. 
Она је храбра војска, 
Осветнички одред. 

Већ пуца бомба, 
Бацач »бреда«, 
Тучемо фашисте све! 
Гонимо душмане, 

Са земге дедовске. 
Наша земља ће бити, 
Срећна и слободна, 
Јер ће бригада њена, 

Срушити тирана. 
Већ пуца пушка, 
Минобацач, »бреда«, 
Тучемо фашисте све! 

Нестаће џелата наших, 
Хитлера и Мусолина, 
Наша Трећа бригада, 
Иде у јуриш напред. 

Јунус МЕВ&ХОВИћ 
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РАД ОРГАНИЗАЦИЈЕ КПЈ И СКОЈ-а 
V 2. БАТАЉОНУ 

Уборбено.м колективу, какав је био наш баталЈОН, 
од скојеваца се тражило да буду храбри, днсции-

линовани и добри другови и борци; да стално рале на 
свом политичком, војностручно.м и културно-просветно.м 
уздизаљу; да имају правилан однос према својим ста-
решинама и према наролу. Таквим својим целокупним 
ралом и понашањем морали су да примерно делују на 
борце - о.младинце. Радн тога су одржане две врсте за-
твореннх скојевскнх састанака - радннх и теоретскнх. 

На радним састанцима се самокритички и критичкн 
раеправљало о раду н понашању сваког скојевца и акги-
ва као целине у извршавању задатака у борби и ван бор-
бе. Оснм анализе спровоћења ранијих задатака, давана су 
и конкретна задужења сваком скојевцу за дал>и рад. 
Како су скојевци у свим четама били добри и храбри 
борцн, није било критнке за слабо држање у борби. 
Внше су упућиване замерке за неловољно чуван.с у бор-
би, коришћење ранијих искустава и примену стечених 
војностручннх знања и вештина. Јер, понекад је занема-
ривано маскирање, а врло често употреба заклона, што 
је доводило до непотребних губитака у борби. На тим са-
станцима расправљала су се и организациона питања око 
припреме и прије.ма омладинаца у СКОЈ и друга. Увек је 
указивано, без обзира што није било негативних појава 
те врсте, на правнлан однос прсма народу, да се ништа 
самовољно не узнма од хране и одеће, чак ни једна шљи-
ва. Све се морало организовано прибављати и делнти. 
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Наша се јединица кретала и борила ма терену мешовитог 
становннштва - Срба, Мусдимана и Црногораца, ма је 
примером и на делу требало ширити и дал>е учвршћива-
ти братство и јединство. 

Теоретски састанци су одржавани ради потпуније 
ндеолошко-полнтичке пзград1Бе, јер скојевцн су морали 
внше знати од осталпх бораца - омладинаца. Сећам се да 
смо на тим састанцнма изучавалн садржаје из брошуре: 
»Шта је СКЈ« »Развитак ,\.удског друштва« од Сегала, ол-
луке Другог заседања АВНОЈ-а, материја\е са I и II кон-
феса УСАОЈ-а и сличне друге материјале о бившој Југос-
лавнји, НОР-у и изфадњи нове, Титове Југославије. Ти су 
материјали најчешће читани и о њима воћена дискусија, 
а било је случајева да су појединци задужени да се при-
преме и дају уводно излагање о коме ће се водити дис-
куснја. Вслпку помоћ и на јелним и другнм састанцима 
(радним и теоретскнм) чинило је прнсуство помоћннка 
комесара и полнтнчког комесара. 

Поред теоретских састанака за своје узднзање, као 
млади скојевци и борци, користили смо сваколневгш по-
литички и војносфучни н културно-просвегнн рад у четн 
и батаљону да бисмо се што боље политички и војнички 
оспособнли и испешно извршавали све задагке. Заго смо 
користили сваки предах измећу маршева и борби. Пуге.м 
разговора, прелавања и четних конференцнја реловно 
смо информисани о војно-иолитичкој ситуацији на тери-
торијама где смо се кр>етали и воднли борбе, о ситуацији 
у свнм крајевима наших савезника из Антифашистичке 
коа\ицнје. И поред свакодневне борбене праксе у поста-
вљању заседа, нападима и одбрани, борбеном обезбеће-
њу на маршу и одмору, имали с.мо п часове војносфучне 
наставе на којима смо теоретскн употнуњаваш своја зна-
ња о свим тим питањнма. Такоће, учили смо ла познаје-
мо и рукујемо свим типовима лаког пешаднјског наору-
жања (ручним бомба.ма, пиштол>и.ма, пушка.ма, аутоматн-
ма, пушкомитра\>езима и митраљезима и лаким бацачи.ма 
југословенског, италијанског, немачког, енглеског н дру-
гог порекла). Налазило се времена и за стројеву обуку и 
за предаван>а о свесној војној дисциплини. Ннје изостао 
ни интензивап културно-просветни рад да бисмо употпу-
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нили своја општа знања и обезбедили забаву и лобро 
расположење у јединици. На тај начнн нам је идеолошко-
политички и културно-просветни рал у органнзацији 
СКОЈ-а п у јединнци омогућио ла спознамо ирве научие 
истине о развитку прироле. постанку човека и људског 
друштва, карактеру старе Југославије, окупацнје, циље-
внма и задацима НОР-а п револуције, узроцима другог 
светског рата, учесницима тог рата и његовом карактеру. 
С друге стране, војностручно узлнзање нам је пружало 
могућност ла у борби тучемо непријатеља не само висо-
ком политичком и патриотском свешћу него и стеченим 
војннм знањем н вештннама. Оргаинзовали смо учење п 
певање борбених и револуционарних пссама. Ималн смо 
н четне хорове. Од масовннх борбених песама које смо 
певали у чети н батаљону. најлраже су нам биле песме: 

»Нема боја да се бије, 
где скојевац млади није«. 
и 
»Нема бомбе да се баца 
без младијех скојеваца, 
а ни бункер да се чисти 
док не доћу комунисти«. 

То је скоро била наша химна. Тиме смо стално обез-
бећивали весеље и добро расположење у багаљону н у 
местима где смо боравили. Неки наши другови учество-
вали су у оквиру батаљона у нрипреми и давању прнред-
би за борце и народ. Од многих посебно се сећам велике 
приредбе за борце и нарол у селу Шлшвовици на Златп-
бору, коју је лала културна екипа 2. батаљона, којом је 
руководио друг Рнза Катана, комесар наше пратеће чете. 
Органнзовано смо пнсалн н чланке за батаљонскн лист 
»Звијезда«. Захваљујући томе, у листу су објављивани 
прилозн не само сгарешина и ћака, већ и бораца са села. 
У свему томе пуно су нам номагали старији лруговн, чла-
нови КПЈ. 

Организаиије КПЈ н СКОЈ-а биле су покретачке и ко-
хезноне силе, које су све борце и старешине јелиница 
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сливале и окупљале у монолитне војне колективе са ви-
соком морално-иолитичком свешћу о својој сназн и спа-

парола коме служе, за остваривање циљева и залатака 
НОР-а и револушце - националног и социјалног ослобо-
ђења. 

Лруги багаљон и 3. бригала лали су скоро целокупно 
руководство за новоформирану 5. санцачку п артиљериј-
ску бригаду. Наместо н.их дошли су нови руководиоци 
из редова бораца и млађнх старешнна, који су лостојно 
заузелн места другова прекомандованих у те бригаче. То 
су показали у борба.ма у Србији, Санцаку, Црној Горн и 
у Босни - све ло ослобођегва Сарајева н уништења чет-
ннка на Сутјесци у пролеће 1945. годпне. И то је свакако 
дело организације КПЈ и СКОЈ-а 2. батаљона и 3. брнга-
де. Тешко је писатн о ралу организација СКОЈ-а и КПЈ 
одвојено од рала јединнца у којима су деловале. Само 
кроз рад и живот једншша могућно је потпуно и реално 
сагледати њнхов рад и допринос. Исто тако, не може се 
говоритн о доприносу ко.муниста н скојеваца, а и наших 
јединица у целини, без сагледавања улоге и доприноса 
политичких комесара и њнхових помоћника у томе. Ру-
ковоћење партијскнм н скојевски.м организацнјама, као и 
целокупним партијским и политички.м радом у јединица-
ма, Партија је поверила полнтнчким ко.месарима и њихо-
вим помоћницима. Стога су на те дужности, по правилу, 
долазили најнскуснији и најбољи партијски кадровн. Они 
су се брннули не само о партијско.м, идеолошко-политич-
ком и културно-просветном ралу, већ и о војностручном 
уздизању бораца и старешина, револуционарној буднос-
ти и свим мерама борбеног и материјалног обезбећењ,а, 
исхрани, збрињавању рањеинх и болесних, о односима 
народа и војске и о сузбијању непријатељске пропагаиде. 
Угледајући се на њнх, комунисти и скојевци самопожр-
твовано су се ангажовали у борбн и другим задацима. 
Испољавајући сопствеие вредности делом су доказивали 
вредност циљева наше борбе и револуције. Снажно су де-
ловали речима и делима у војсцн и народу да усвоје те 
цнљеве и ла се боре за њнхову реализацију. Налазили су 
се у први.м редови.ма, та.мо где је било најтеже. То јс била 
она морална снага која је најнепосредније и најснажније 
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деловала на л>уде да с,\еде речн н дела комуииста н ско-
јеваца. Јер, онн су покашвали велику храорост, одлуч-
ност, дисцинлнну, дружељубље, хуманост и све познтив-
не морално-политпчке и друге врлнне које је у себи са-
држао југословенски револуционарнп раднички, омла-
дннски и ослободилачки покрет. 

У складу са пролетерским моралом и позитнвним ос-
лободилачким борбеннм н револуцнонарннм традиција-
ма наших народа и народности, комунисти н скојевци су, 
васпнтаванн од политичких комесара и помоћника, рево-
луционарно и смело мељалн превазнћене тралиционалне 
моралне н друге вредности, старе навике и предрасуле, 
обичајне норме понашан>а и схватан>а. Својим личним 
прнмером ширили су нова схватан>а н морачне норме по-
нашања. 

Бо/Оин КНЕЖЕВИћ 
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Ж Е Н Е У ТРЕНОЈ НРОАЕТЕРСКОЈ 
(САНЏАЧКОЈ) БРИГАДИ 

Упрвом сгроју ТреНе пролетерске (саицачке) бри-
гале од 958 бораца и старјешина било је 119 

жеиа. То су углавиом биле жеие из Санџака. Ол тога бро-
ја 84 другарице су биле борци, 29 болиичарке, 2 рефереи-
ти саиитета батал>она и 4 на лругим руковолећим луж-
иостима, од чега 2 руководиоци СКОЈ-а батал.она, 1 за-
мјеник комесара чете и 1 комесар бригадног санитета. 
Једна другарица је била љекар, затим неколико учптељи-
ца, професорки, стуленткиња и ћака, а\и је више ол по-
ловине домаћица са села и санџачких варошица. Скоро 
двије трећине је било чланова КПЈ, канлндата и скојевки. 
Просјечна старос г другарииа је би.ла око 18 година, мада 
је било неколико старијих лрутарица од око 40 годнна. 
Преко 85°'о су биле неудате девојке. Све су биле првобор-
ци из устаничке 1941. годнне. 

Од формирања бригаде но побједе погинуло је 98 
другарнца, од којих 69 из Санџака, затим 12 из Далмаци-
је, 15 из Босне, 2 из Србије. Као што се види, у редовнма 
Треће поролетерске су гннуле Срнкнње, Црногорке, Хр-
ватице, Мусли.маике и друге, што најбоље свједочи да је 
Трећа пролетерска (санџачка) бригада - брнгада истин-
ског братства и јединства утемељеног на заједнички иро-
ливеној крви. Ол 98 иогинулих лругарица било је 32 чла-
нова КПЈ, а 35 чланова СКОЈ-а. Међутим, и оних 31 по-
гннула другарица које су биле неорганизоване биле су 
идејно-нолнтички чврсто везане за КПЈ и револуцију и 
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самопријегорно и јуначки далс своје животе. Скоро да 
није било засједе, патроле, бо.мбашке фупе, а о јуришпма 
да не говоримо, у којима другарице инјесу биле међу пр-
ви.ма у улози борца или болннчарке. 

Четвороголншњи рат без прелаха, данонођни марше-
ви и легендарне битке наше револуције. И порел страхо-
витих тешкоћа и ненормамшх ратних услова, ни једна 
другарица није лезертпра.\а нз редова Треће пролетерске 
(саииачке) брнгаде. Посебно морам да истакнем дужну 
захвалност нашим неуморним другарицама, дивним л>уд-
ским ликовима изузетне племенитости и фанатичне хума-
ности - партизанским болничаркама, које су у току НОБ-
а до врхунске етике изфадиле култ према рањеном бор-
цу. По цнјену жнвота оне никда нијесу рањеног друга ос-
тављале на ратно.м попрншту. Стојички су подносиле 
неописиве тешкоће и оиасности. Велики број жена Са-
ниака, Босне и Далмације у нашој бригади ратовало је за-
једно са својим синовнма, кћерима и мужевима, у поод-
маклим годинама. 

Зато се ланас, после 45 голпна од рата и оружане ре-
волуције, често питамо хоће лн се наћи рнјечн кадре да 
искажу сву ону величину оданости наших жена овој зе-
мл>и, Партији, свом крају, породицн... Свуда глје се бо-
рило н умирало, на фронту и у позаднни, наше жене су 
биле присутне п активне. Ни ј е д н а партизаиска колона, 
нн једна акција на фронту, не могу се замислити без ма-
совног учешћа жена. Као активисткиње НОП-а, многе су 
се нашле у концентрацноним логорима, на вјешалима и 
стрелнштима, као жртве фашистнчке одмазде. 

Из сјећања на те дане тешко је излвојнтн поједине 
моменте. Чини ми се, грајно ће ми остати у сјећању Прва 
конференција АФЖ Јутославнје које су увијек с великом 
радошћу сјећам. Све је бнло импресивио н велико. 

Тог децембарског лана 1942. године, Босански Петро-
вац, мала планинска варошица у далекој и до тада слабо 
познатој Босанској крајини, постала је велнка престоннца 
рнјетког борбеног скупа н једннства жена. На Првој зе-
маљској конфереицији АФЖ-а Јутославије, стигло је 166 
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делегата. Дошло су жене их Хрвагске, Прнморја, Корду-
на, Санџака, Баннје, Лнке, Далмације, Црне Горе, Београ-
ла, Загреба, Босанске Крајине, затим жене из наших 
славних пролетерских бригада. Дан-два прије 6. децембра 
на ту нашу дивну ослобођену тернторију пристизале су 
жене нз окупираних и ослобођених крајева. Сјећам се ла 
само словеначке жене нису могле благовремено стићи 
због велнких ратннх ирепрека. Ја сам дошла са положаја 
из Прве пролетерске бригаде... 

Највећу радост коју сам доживјела био је дап одржа-
вања свечане сједнице кала смо се сусрели са врховним 
командантом, наши.м драгнм друго.м Титом. Тај дан ће за-
увијек крупним слови.ма бити уписан у епоху женског 
борбеног покрета. Узбућење, бурнн изливи задовол>ства 
и радости, помијешани са суза.ма и неком тихом сјетом. 
Јер свака Титова рнјеч изречена на овом скупу и ло да-
нас је дубоко урезана у срца свих жена наше земље. И 
сада горло звуче оне Титове ријечи: »Ја се поносим тим 
што стојим на челу Ар.мнје у којој има огроман број 
жена. Ја могу казати да су жене у овој борби по свом хе-
роизму, по својој издржл>ивости биле и јесу иа прво.м 
мјесту и у првим редовима и нашим народима Југослави-
је чини част што имају такве кћери. . . . «. 

У тим даннма, гледајући та дивна раздрагана, а у 
исто вријеме тако брижна, племенита лица наших дру-
гарица, жена из свпх наших крајева, расло је свуда ос-
јећање и искрено увјерење да са такви.м мајкама, сест-
рама и жена.ма наш нарол не може изгубнти рат, мн 
мора.мо нобнједитн све наше непријатеље. И баз због 
тог масовиог н једннственог покрета V борби донијета 
је одлука на пленарној сједници АФЖ-а да сваки крај 
земље има свог представника у Централном одбору 
АФЖ-а Југославије. 

Рекоше ми Даннца Роснћ, студент медицине из Пл>е-
ваља, улази у Централни одбор АФЖ-а као представник 
жена Санџака. Питам Стану Томашевнћ, представника 
жена Црне Горе, ко ме је предложно, збуњена сам, узбу-
ћена, осјећам дубоко да ми је указана велика част, одго-
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ворност, носебна обавеза, искрено мислим зашто мене 
поред толико наших способних и днвпих другарица из 
борбеног строја санџачких жена-ратника 

И данас памтим сваки детал. те скромне украшене 
свјеже окречене сале, пуне љубави и јединства. Трајно у 
сјећању ми је остала и смјена л>епотица, омладинки, бо-
раца с пушком о рамену нз ратни.х бригада, које су по-
носно стајаде с обје стране ралног прелсједништва. Биле 
су оне украс, бОрбено обезбјећење и опредјел>ење да ће 
нарол и жене са новом снагом наставити неравноправну 
борбу до копачног ослобоћења наше вол.ене земл>е. 

Ааници РОСИћ 
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 
ИНТЕНДАНТСКЕ СЛУЖБЕ 

На лан формирања Треће пролетерске (саниачке) 
наролноослободнлачке ударне бршаде на Шће-

пан-Пол>у 5. јуна 1942. године, ннтендантска служба била 
је овако органи.чована: 

- Бритадну интендантуру еачиљавахо је око 25 бора-
па, интендант бригаде и његов заменик. Интендантура је 
имала потребан број кон>а којима се скоро искључиво и 
вршио пренос .материјалних добара. 

- Баталзонске интендантуре сачин>ава\о је 6 до 8 бо-
раца, обнчио старијих људи, од којнх је један бно интен-
дант. 

- V четама су били економи чета са 2-3 кувара. 
Са таквим саставо.м интендантуре бригаде вршено је 

снабдевање од њеног формирања до 1. новембра 1942. 
кала су пзвршене нзвесне измене. 

Снабдевање је било децентрализовано, тј. батаљонске 
интендантуре снабдевале су своје батаљоне, а бригадна 
интендантура снабдевача је Штаб бригаде, нршитапске 
јединице и брнгадии сапитет. Центра\изовано снабдева-
ње остварива\о се само ирнликом заузимања гра\ова 
ка\а се долазило до већег плена 

Изворн снабдевања били су: прикупљање од иарода, 
конфискација од народних непријатеља, ратни плен и са-
везннчка помоћ. Прнкупљање животних намирница од 
нарола вршено је путем наролноослободилачких одбора 
којн су формнрани на ослобоћеннм територијама. Зато је 
нриликом ос.\обаћан>а неке тернторије нрви задатак био 
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да се формирају иародноослободилачки одборп како би 
се поред оста.\ог организовадо и снабдевањс храном. 
Због тога су иоиекад НОО формирали п интенданти једи-
иица и тако били оргаиизатори народне власти и тумачи 
циљева народноослободилачке борбе. 

Конфискација имовине народних непријатеља оства-
ривана је према одлуци Штаба јединице. Одредила бн се 
Комиснја за извршење конфискације, у чији би састав 
обавезно улазно и интендант. До ратног плена најчешће 
се лолазило приликом заузнмања градова или акцнјама 
на непријатељске возове нлн моторизоване колоне. Обнч-
но је најстарија команда прикупљала плен п делила ни-
жим јединицама. 

Савезннчка помоћ најчешће је дотурана авионима, а 
прн крају рата и бродовима - али је, на жалост, у том пе-
риоду, тј. од јуна 1942. до јуна 1943. годнне нисмо добили 
ни једном. 

Након формнрања, бригада се нашла на терену Шће-
пан-Поља, Мратиња, Грандића, Курева, Врбнице н Лзуби-
ња који је у економском смислу био врло снромашан, а 
поред тога бно је попаљен од четника и усташа. Нарочи-
то је бнло отежано снабдевање 1, 3. и 4. батаљона, који 
су штитили олстуиннцу нашнх снага од четника којн су 
надирали преко Пиве ка селу Мратнњу. V нешго бољој 
ситуацији налазио се 5. батаљон, који је био размеигген 
у селу Л>убињу, па је користио терен у правцу Фоче, који 
је био богатији жнвотни.м намнрннцама. 

На то.м терену није се могло наћи ни месо као основ-
ни артикал у партизанској исхранн, а о осталим артиклн-
ма (хлеб, вариво, поврће) није могло бити нн говора. 
Једино смо имали нешто меса од стоке коју смо водили 
из Санцака и Црне Горе. Таква слаба исхрана врло је не-
повољно деловала на борце који су били изнурени дано-
ноћним борбама нри новлачењу из Санџака. Снгуација се 
иобољшала тек када је један батаљон Прве пролетерске 
бригаде, који је био у претходницн, растерао четнике у 
селу Боријама код Калиновика и запленио неколико сто-
тина јагњади. Тај лрагоцени плен подељеи је свима бри-
гадама које су се припремале за поход у Босанску кра-
јину. 
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Трећа пролетерска (сапиачка) бригала, након залр-
жаиа1ва десетак дана на тпм теренима, са Првом проле-
терском, у заједннчкој колони, креће на марш за Босан-
ску крајину. Пут је водио преко иеприступачннх терена 
планина Зеленгоре, Трескавице, Бјелашнице. 

На том тешком маршу сиаблевање је било отежано, 
јер се није могло наћи ништа од животних намирница, 
осим меса којнм смо се снабдева,\н узимајућн стоку са-
рајевских трговаца са планинских катуна. Но, било је 
тешко прнпремнти храну, јер су нас током целог марша 
пратнли немачкн авиони, а дим из кухиње био је при-
влачна мета њихових бомбардовања и митраљирања. 

Трећег јула брнгада је стигла V рејон Бралина-Иван-
седло, где је у току ноћи 3/4. јула напала жељезничку 
станицу у Брадинн. У одлучном налету заузет је и униш-
тен већн број жељезничкнх вагона и велике количине иа-
мирница - око 9000 килограма. У богатом плену било је 
доста брашна, масла, шећера, соли - чак и воћа. То је до-
бро дошло свим борцнма, нарочито рањеници.ма, за ок-
репљење после оскудне исхране у току марша. Од куку-
рузног брашна у селу Ерићи.ма скували смо добро за-
машћен качамак, па смо уз тако богат ручак имали и по 
порцију крупних сочних треша1ва. Било је интересантно 
видетн борце како при напуштању Браднне у колони 
носе заплењене гајбе трешања пазећп да се не проспс ни 
јелан комад те посластице. 

Даљим наступањем бршаде, ослобоћењем Коњица и 
Прозора, дошло се до новог ратног плена: брашна, лво-
иека, шећера, конзервн. Поред тога, дошли смо на терен 
који није био исириен у економско.м с.мнслу. Зато се у 
партизанском јеловнику, после дужег времена, нашао и 
хлсб, пасуљ, кромпир. 

Заузнмањсм Лнвна 7. августа 1942. године, дошло се 
до већих количина хране и одеће. Зато долази до изра-
жаја централнзовано снабдевање. Врховни штаб, односно 
његов економскн одсек, дели намирнице бригадама, а 
бригаде батаљонима. 

После ослобоћења Ливна, бригала се на том терену 
задржала петнаестак дана организујући исхрану бораца 
на завидно.м ннвоу. Бнло је хлеба, варива, поврћа, меса. 
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Све разноврсно, калорнчно, укуено спремљено у војнич-
ки.м казанима. 

Трећа саиџачка 21. августа креће у иравцу Мркоњић-
Грала да би учествовала у његовом ослобоћењу. Мећу-
тим крајишке јединице и Прва пролетерска брнгада 
23/24. августа заузеле су Мркоњић-Грал, па наша бригада 
ннје учествовала у његовом ослобоћењу. 

V Босанској крајнни Трећа пролетерска брнгала оста-
ла је пуна два месеца. Углавном је била у рејону Мрко-
њић-Грала и Бања Луке, по селима: Подрашница, Медна, 
Штрбнна, Бараћи, Гержово, Млиниште, Јањ, Ситница, 
Чаћевнца, Мањача, Снабдевање на то.м терену и у овом 
периоду било је одлично. Корншћен је ратни плен из Мр-
коњић-Града, а и тај крај био је ненсцрпен у економском 
погледу. Посебна погодност је била та што је воће било 
добро родило, па је лоста коришћено у исхранн бораца. 
Мећутим, ниједан борац ннје самовољно убрао ни једну 
шљиву. Тиме бн се само потврдила четиичка пропаганда 
коју су они ширили да партизани пљачкају све на што 
наићу. Зато се дешавало да борци леже испод грана оки-
ћених зрелим плодовима, а да не узму ни јелну јабуку, 
крушку или шљиву. Сељаци су се чудили и говорилн: 

- Овако поиггене војске још нијесмо видели! Леже у 
воћњаку, падају зрели плодови око њих, а они без пита-
н>а неће да узму нн уцрвак! Зато су сељацн самп доно-
сили борцима воће, нудии нх и просто молнли ла узму. 

Снабдевање жнтом допун>авано је из долине Сане са 
подручја Кључа, где су омладинске радне бригаде саку-
пљале летину. Овле поново долази до центра\нзованог 
снабдевања. Бригада организује лотур жига из долине 
Сане, меље га у Мркоњнћ-Граду, пече хлеб, лели батаљо-
нима и шаље на положаје. Сваких петнаест дана кретао 
је из Мркоњић-Гра\а у долини Сане караван од 40 до 50 
коња под командом Јоса Мнрковића н лоносио жито. 
Тако су борци реловно снаблевани х,\ебом. 

Стнцајсм околности у нашој брига\и јавио се један 
пома\о необичан начин снабдеван>а бораца чаранама. 
Наи.ме, у нашој брнгади бно је прота Јевстатије Карама-
тијевић, православнн свештеннк. Чнм би прота дошао у 
неко село и сељаии су се уверилн да је то »прави« поп. 
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почели бн ла молити да нм крстн децу нли венча младен-
це. А гаквих је било доста, чак на стотнне, јер су усташе 
1941. године овде поубијале православие свештенике или 
их протерали у Србију. Тако скоро годину и по дана 
инко није нмао да врши тај верски обнчај, само у једној 
недел.и могла се видети колона сељака са двадесеторо и 
внше деце која су доношена у цркву Подрашница да их 
прота крстн. А попу - зна се: најмаље по један пар чара-
па! Било је ту и других поклона. Прота никоме нншта 
није тражио, али баш зато иарол је лоносио и мимо 
обичаја. 

Тих дана Трећа иролегерска попуњена је новим бор-
цима из Босанске крајине н Далмације. Тиме се указала 
потреба, због попуне бригаде и стварања веће слободне 
територнје, за приширењем формације ннтендантске 
службе у бригади и њеним батаљони.ма. Зато се у бригад-
ној интендантури, а н у батал.онским, формирају, радни 
водовн у јачнни од 25 до 30 л>уди, на чијем се челу на-
лази командир вода и полигички делегат. V ралне волове 
ушли су утлавном занатлије: месарн, пекари, обућари, 
опанчари. Онн су ол осушеннх говећих кожа нравили 
онанке - опуте, који су у то време били и главна обућа 
нартизанских јединица, али у условима партизанског ра-
товаи>а веома неспори, па су се морали стално правити 
новн. Другарице су плеле чарапе, иемпере и прале веш. 

Наредбом врховног команданта друга Тнта 1. новем-
бра 1942. године формирана је Прва пролетерска дивизи-
ја у чији је састав ушла н Трећа саниачка пролетерска 
бригада. Одмах после њеног формирања, дивизија добија 
задатак да из Босанске крајине крене у централну Босну 
са задатком да тамо развије немачке, четничке и усташ-
ко-ломобранске снаге. На нуту за централну Босну ливи-
знја заузима Јајце у коме смо лошли до знатног плена 
хране, али тај ратнн плен нисмо дуго користили, јер с.мо 
убрзо креиули према плашшским масивнма ка Скендер-
Вакуфу н Котор-Вароши. Зима је била тешка, а снег вео-
ма дубок, па смо са собом могли евакуисатн само незнат-
не количине хране. 

Деветог децембра 1942. године, бригада је стигла у 
рејон Котор-Вароши, разбила четнике и усташко-ломоб-
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ранске снаге, заузела Котор-Варош и продрла у долииу 
Врбање, шири рејон Јаворана и непосредну околнну 
Бања Луке. Ослоболивши ту теригорију, бригала се раз-
местила на иростору Јаворанн - Јошовка - Попован -
Меховац - Лииовац - Челннац и Карановац, где остаје 
све до 27. јаиуара 1943. године. 

На путу ол Јајиа до Котор-Вароши, због ненрекид-
ннх борби са Не.мцнма, тешке зиме и плаиинског терсна 
- снаблевање је било отежано. Опет је главна и скоро је-
дина храна било месо, а због честих борби и сталннх по-
крета није се могао иравовремено ни припремити. 

Доласко.м бригаде у централну Босну и заузимањем 
Котор-Вароши и делова бањалучког среза, снабдевање 
поново постаје редовно и квалитетно. Користи се ратни 
плен, а и тај терен није био економски сиромашан, иа се 
могло иаћи хлеба, пасул>а, меса, сувог воћа и оста,\нх ар-
тикала. Овле долази до изражаја рад радних водова: V 
К(Јтор-Вароши мел>у жито (кога је бнло у изобиљу, јер 
смо V селу Јаворанима од четника запленилн велике ко-
лнчине), пеку хлеб, праве опанке, а другарице плету ча-
рапе. Доброј и уредној нсхрани допринело је и то што 
бригадна и батал>онска интендантура остаје дуже време-
на на једном месту, чиме су створене могућиости за ор-
ганнзовање снабдевања. 

Када је почела тзв. четврта непријатељска офаизива 
Трећа пролетерска бригада се налазнла у рејону Челннца 
и Караповца кол Бање Луке, где је водила тешке борбе 
против четннка п Нсмаца. 27. јануара брнгада добија за-
датак да крене правцем Скенлер-Вакуф - Мркоњнћ-Град 
- Млиниште - планина Хрблшна - Купрешко пол>е - пла-
нина Радуш - Горњи Вакуф - Салкова кула. Овај тежак 
пут савладан је за д в а д е с е т а к дана, тако да је брига\а 20. 
фебруара избила на лрум н железничку пругу Брадина -
Коњнц. На том маршу снабдеван>е је било веома отежа-
но, јер је бригада била ста\но у покрету, крета\а се пре-
ко планинских масива, кроз слабо иасељене крајеве и те-
рене прокривене дубоким снегом. Оиет је исхрана сведе-
на само на месо, а \и и то ограничено и нередовно. Си-
туацнја се нешто поправнла када су наше јединице зауз-
еле Прозор и ту запленнле велике количнне интендантс-
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ких средстава. Док се ТреНа пролетерска-бригада налази-
ла у рејону Брадина - Коњии и волила сталне борбе са 
Немцнма који су налнрали из Сарајева, јаке немачке сна-
ге продрде су од Бугојна и Горњег Вакуфа према Прозо-
ру и угрозиле 4.000 рањеника у Прозорској котлини. У 
таквој ситуацији наша бригада 1. марта добила је наре-
ђење да усил.еним маршом крене од Брадине у иравцу 
Горњег Вакуфа, са залатком да учествује у одбрани Цен-
тралне болннце и разбијању непријатељских снага које су 
иадирале од Бугојна. Марширајући непрекидно н без 
предаха, брнгада је 3. марта стигла у рејон Горњег Ваку-
фа и олмах ступила у борбу са непрнјатељем на правцу 
Бољевац - Добрашнн - Орлншће - Горњи Вакуф. 

У таЈ<вој ситуацији, марширајућн без иредаха и под 
сталним дејство.м непријатељске авијације, исхрана је 
била веома лоша. Једва да с.мо успевали да једанпут 
дневно дотурнмо до ноложаја нешто хране. 

Врхов>ш штаб 5. марта нарећује да се поново крене 
ка Неретви, да се пребаци болница, да све једннице фор-
сирају Неретву и да се преко Калнновика крене за Црну 
Гору и Санцак. 

Прва дивизија, у чијем се саставу на\азила и Трећа 
пролетерска (санџачка) бригада, добнја задатак да штити 
целу оперативну групу и болницу приликом њнховог пре-
бацнван>а преко Неретве. У вре.мену од 5. ло 14. марта, 
бригада је непрекндно водила борбе са много јачим неп-
ријатељем да бн омогућила пребациван.е преко Неретве 
главннне наших снага и рањеника, а било је много и ти-
фусара. 

У том времену нсхрана је била слаба, јер су тнм те-
рени.ма прошле скоро све јединице оперативне групе, а 
терен, слаб у економском погледу, био је потпуно исцр-
пен. Поред тога, због ста\ног дејства непријате.љске авн-
јације, ако се и дошло до неких намирница, на је скоро 
непрекидно из авиона бацао ра^орне и заиаљнве бомбе 
уништавајући сеоске домове, а тиме и наше једине изво-
ре хране н могућност за смештај бораца. У таквој ситуа-
цији, успешно извршившн задатак, брнгада се у току 
ноћи 14/15. марта пребанила на леву страну Неретве на 
мосту код Јабланипе. Она је и дал»е остала у заштнтници 

311 



глашпшс и болнице све ло Дриие. И у том времеиу исх-
рана се знатно не побољшава. 

У борбама од Дрине до Санџака наша бригада при-
времено улази у састав Друге пролетерске дивизије и 
прелази у претходннцу, што подиже борбени морал, а 
исхрана се побољшава. 

Послс једномесечпих борби од Неретве преко Дрнне 
и даље преко источне Босне бригада је преко Челебића 
20. априла ступнла на територнју Санџака. 

Победоносним наступањем нашнх јединица, у чијем 
саставу је била и Трећа пролетерска бригада, ослобоћен 
је заиални део Санџака. На ослобоћеној територији поно-
во се успостав.љају народноослободилачки одбори, ко-
манде места и лруги облици организоваиог живота, што 
олакшава снабдевање. Народ је бно одушевљен што је 
после скоро годину дана партизанска војска мећу њима, 
па је добровољно давао скоро све што је имао, тако ла 
је снабдевање у том периоду бнло веома лобро. 

Петнаестог маја 1943. године уследила је тзв. пета 
непријатељска офанзива, а тала наступају и најтежи лани 
за исхрану бригаде. Посебно је бнло тешко после прелас-
ка Таре, када смо се нашли на ненасељена места Дурми-
тора, где се ннје могло нншта наћи, оси.м непгго стоке за 
клање коју је народ савнјао по збеговн.ма Дурмитора бе-
жећи иснред непрнјатеља. 

Одступајући даље пред снажним налетнма неприја-
теља преко Пиве - Мратиња - Вучева у иравцу Сутјеске, 
ннје се могло иишта иаћи за исхрану, чак ни стоке за 
клање, осим понеко грло које су јединице потерале са со-
бом. Неке јединице нису имале ни то, па је у тим тешким 
данима за исхрану дошла до изражаја солидарност, те је 
дељено све што се имало на подједнаке делове. 

Будући да на Сутјееци није успео пробој III дивизије, 
у чнјем саставу је била и Трећа пролетерска бригала, 
па.\о је нарећење да се бригада пробнја по деловн.ма, ма-
њим фупама и појединачно за Санџак, источну Босну п 
Херцеговину. Како доћи до хране V мањнм фупа.ма нли 
појединачно кад то често нисмо успева\и нн уз добру 
организацију? Како доћи до хране у опустошеним прел-
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елима, како сааладати искушење неодољиве глади и са-
чувагн иартиааиски морал? 

V пробоју после Сутјеске доживл>авали смо на-
јстрашнију глад. Даиима смо жнвели без иједног залогаја. 
Јели смо траву сријемушу, гулили коре млалих букава, те 
лизали мезфу, довијалн се да утолимо глал. Млали борци 
су житовом платили тешко искушење да поједу парче 
распалог коњског меса. Неки су умирали после вншед-
невне глади, када су случајно дошлн до неке хране н нре-
јели се. Тако су изгубљени многи борцн у борби против 
опаког непријатеља - глади. 

После битке на Сутјесци, главннна III пролетерске 
санцачке бригаде, тешко рањена и искрвавл>ена, нробнла 
се по деловима, груиама, са велнким нанорнма, ло краја 
јуна у Санцаку, па се борци и руковолиоци по деловима 
иребацују у своје срезове, да се онораве и тамо воде бор-
бу са непријатељима. Таква ситуација је оста,\а све до 
септембра, када се бригада реорганизује и поново нри-
купља. 

У том периоду снабдевање бригале вршено је по 
селнма (кућама), где су се налазнле поједине борбеие 
фупе. 

У септе.мбру бригада улази у састав Друге пролетер-
ске дивизије. Ол септембра па до краја године води бор-
бе за ослобоћење пљеваљског, пријепољског, бјелопољс-
ког н нововарошког среза. После ослобоћења тнх грало-
ва, створена је велнка територија, па су формиране и вој-
нопозадинске установе (команда места), команде подруч-
ја, образују се народни одбори, мјесни и срески, у Пље-
вљима, Прнјепољу, Бијелом Пољу, Новој Вароши. У но-
вембру фор.мира се и ЗАВНОС. 

Освајањем поменутих градова, па.\е су као ратни 
плен веће количине хране, олеће и обуће у наше руке. 
Формирањем војнопозадннских установа које преузимају 
бригу око прнкупљања хранс н снабдевања свих једнннца 
које су биле на тој територији, увелнко је олакшано снаб-
девање бригаде свим потребама. Тако је снабдевање било 
добро и урелно у том временском периоду. Народноос-
лободнлачкн одборн и команде подручја организују при-
купљање хране од народа (жнто, месо, кромпир, пасуљ) 
и стварају резерве. 
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Храна која јс прикупљена из среза пљеваљског дово-
жена је у град Пљевља, чнји је већи део пао у руке неп-
ријатеља када су Пљевља, током шесте офанзиве, почет-
ком децембра изненада заузета од Немаца. По мом 
мишљењу, ту је направљепа велнка грешка што је храна 
из седа сакупљана у град, место ла је обратно урађено -
ла је и ратни плен евакуисан из фада у села која су се 
могла бранити од непријатеља. 

У периоду јануар-март 1944. године бригада је офан-
знвно лејствовала против: Немаца, четника и муслиман-
ске милиције у захвату комуникацнја Пљеваља - Прије-
поље, Пљевља - Косаница, Пљевља - Ковреи, којн су на-
падали слободну територнју Саниака. 

V том иериоду, бригада се снабдева са терена на 
коме води борбе. Алн, како је тај терен бно слободаи, 
снабдевање се и даље врши преко НОО, команди места, 
које још увијек функционишу на слободној територији. 
Истина, сада је снаблевање лошије, јер је мања слоболна 
тернторија, а и терен је исцрпљен, јер су се овде стално 
налазиле и друге јединице. Но. још увек народ је рало да-
вао својој војсци, на се није ослудевало најосновнијим ар-
тиклима: месом, хлебом н кромпнром. Почетком марта 
формира се 37. дивизија, у чији састав улази н Трећа про-
летерска (саиџачка) брнгада, која је до тала била у саста-
ву друге дивизије. 

Крајем марта Немци убрзано појачавају своје гарпн-
зоне у Пљевљима, Пријепољу, Прибоју и са четницима и 
муслимаиском милицијом припремају офанзиву на сло-
бодну територију Санџака, која се простире од Ли.ма до 
Таре. Трећа бригада, развучена на широком фронту, во-
дила је огорчене борбе и повлачила се прел јаким непри-
јатељским снагама према Мојковцу и Баволим Лазима и 
била је присиљена ла 19. априла преће иа леву обалу 
реке Таре. 

У том периоду, због непрекидних борбн. а и због 
склањања нарола испред непрнјатељског наступања, 
снабдевање бригале било је лоше, јер се, сем меса, није 
могло ништа наћи. Нарочито тешка ситуација настала је 
када је бригада лржала положаје на реци Тари. На левој 
оба.ли Таре није било никаквих насеља из којнх би се 
могла добитн храна и муниција. 
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Трећа бригада, иастуиајући и гонећи разбијеног неп-
ријатеља 25/26. априла избила је у рејон Коврена, гле је 
разбнла немачко-четничку колоиу, а потом јаке снаге 
муслиманске милиције, н олбацила их према Комарану. 
Исхрану у току те побелоносне офанзиве била је лобра, 
јер је народ, видећи ноново своје ослободиоце, давао све 
цгго је нмао својој војсци. 

Трећа (санџачка) пролетерска брнгада у лето 1944. 
голине води борбе на северном делу Санџака н западном 
делу Србије (срез прибојски, нововарошки, ужички и 
вишеградски) са Немцима, чстницима и Бутарнма (Првом 
нролетерском корпусу н Шестој личкој дивизији). 

С обзиро.м на то ппо је бригала водила борбе већи-
ном на рејону којн економски није био нсцриљен, а и са-
везници су нам бацали помоћ палобранима на Злагибору, 
нсхрана бригале није била лоша. V августу, док се бри-
гада налазила у селима Црквени Тоцн - Цурово - Кучнн, 
порел борбп са четници.ма, извршава п »економску акци-
ју«. Прикупља храну (жито, пасуљ) и пребацује конвоје 
преко комуникације Пријеиоље - Пљевље у рејон Маоче. 
Ту су се налазиле јединице Првог пролетерског корпуса 
које су пролазнле за Србнју. То је нов начнн снабдевања 
партизанских јединица који је мање био познат у народу 
од начина које сам навео у почетку чланка. Наиме, пар-
тизанске јединице, када би дуже времена биле на једиом 
терену, па бн исцрпле терен храном, шаљу део јединнце 
са пнтендантом у рејон где и.ма хране, а он се обнчно на-
лазн под контролом непријатеља, ла прикупи стоку, 
жито и под заштитом спровеле својој јединици или некој 
другој. Тај начин снабдевања назвалн су партизани попу-
ларно »економска акција«. 

V завршни.м операцнјама ослобоћења Санџака од но-
вембра 1944. до 12. јануара 1945. године, 37. дивизнја 
води тешке борбс против једиинца 21. и 91. немачке ар-
мијског корпуса који се повлачи из Грчке, Србнје и Црне 
Горе преко Санџака. Исхрана бригаде у том перноду није 
прелстављала никакве тешкоће, јер је за собом нмала ве-
лику слоболну територију, са које се снабдевала путем 
народннх власти. 

После ослобоћења Санџака, Трећа пролетерска бри-
гада у другој половннн јануара 1945. године са осталим 
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снагама 37. дивнзије орнјентисала се у правцу Дрине, Го-
ражда п Сарајева. Тада је бригада попуњена већнм бро-
је.м нових и младих бораца из источне Србије, тако ла је 
бројно стан>е било 2.800 бораца и старешина. 

V периоду од поселања положаја на Дрини (20. ја-
нуара) н борбама око Горажла до његовог ослобоћен>а 5. 
марта, исхрана брнгаде је била врло лоша, те се може 
упоредитн са пајтежим ситуацијама у току рата. Разлози 
за такву нсхрану били су следећи: 

- рејон на ко.ме је бригада дејс гвовала био је по-
паљен и опљачкан од четника још 1942. године, па се 
није могло иаћн стоке за клање. Тај крај је био богат 
воћем; 

- знајући за такву ситуацију, штаб 37. днвизије упу-
тио је интенданта друга Даннла Вранеша у новопазарскн 
н сјенички срез, да га.мо преко НОО организују прику-
пљање стоке за клање и упућивање у јединице 37. диви-
зије, које се налазе у рејоиу Горажда, али је она споро 
стизала, а п кала би стигла, била је исрцрплена (мрша-
ва), да је од ње било врло мало користи; 

- у Ужицу се у то вре.ме, такоће, налазила резерва 
хране 341 37. дивизију (брашно, пасул> и др.), али они се 
нису могли дотурати због великог снега, порушених ко-
муникацнја и нелостатака транспортних средстава, тако 
да се исхрана свела углавном на шаку сувог воћа, парче 
хлеба, такоће од самл>евених крушака, па ии тога није 
било довољно. 

Због тако слабс исхране, дошло је до обо.\>ен>а код 
већег броја бораца, а нарочито младих, који су дошли из 
источне Србије и нису били навикли на гладовање. У так-
вој ситуацијн, Штаб 37. дивизије послао је депешу Гене-
ралштабу Југословенске војске у Беофаду, нзвестно га 
да преги опасност због слабе исхране да се нз строја из-
баци већи лео бораца. Сазнавшн за такву снтуацнју, Ге-
нералштаб је одмах наредио Другом корпусу, којн се 
тада налазио у Гацком, да хнтно пошал>е извесну коли-
чину брашна у Горажде јединииама 37. дивнзнје, што је 
и учинио, од кога смо од.мах организовали печење хлеба 
и дотур једнницама. Наступајућн даље према Месићу -
Рогатнци - Прачн - Сарајеву и њиховим заузимањем, си-
туација у погледу сиабдевања сасвим се нзменила н знат-
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но побољшала. Д О П Ј Л О се у рејон гдс се могло наћи доста 
стоке за клање, а и осталих артнкала који су иедостајали, 
јер одмах је у Реновицн ооразован аеродром, гле су за 37. 
дивнзију падооранима из авиона савезницм бацали муни-
цнју, храну, одећу и друге потребе. 

После ослобоћеп>а Сарајева, 37. днвизија, по нареће-
њу Генералштаба Југословенске армије, упућена је на 
простор: Сребреница - Зворннк - Љубовнја - Вишеград 
- Мећећа - Устипрача, са задагком ла на сваки начин 
спречи пролор главних снага Драже Михаиловића из ис-
точне Босне преко Дрине за Србију, а и да очнсти остат-
ке разбијених четничких и усташкн.х формација на посед-
нутој тернторнјн. Трећа пролетерска бригала је запосела 
рејон: Месићн - Горажде - Фоча, а 6. маја иребачена је 
у рејон Калиновик, да но сваку цену спречи продор чет-
ника који су тада паступали правцем Калиновик - Дрнна 
- Санџак, да би се нребацили у Србију. Брнгала је тај за-
датак часно извршнла. Спречнла је па свом сектору иро-
бој четпика за Србију и велнкн број побила из заробила. 

Снабдевање бригаде у том пернолу није прелставл>а-
ло потешкоће, јер се лотурало нз позадине - магацина. 
Тако је Трећа санџачка пролетерска бригада нмала зна-
чајну улогу у уншшавању главнине квислиншких и кон-
трареволуциоиариих снага Дражс Михаиловића н за-
вршила свој борбени пут 20. маја на Сутјесцн, Дрини и 
Зеленгори. 

У интендантурама иаше бригале били су углавном 
старији људи. Понеки ол њих нмали су и по 60 година, 
а.\и су све послове прихватали са младалачким сланом. 
Иптендаптуре су имале олрећен број коња, са дрвеннм 
самарима, на којима се преносила храна. Због дужих ма-
ршева и нередовнс и слабе исхране, коњи су исцрпљени, 
па су се такви давалп сељацнма, а од њих у замену уз-
имали одморни и способпи. Такве замене остварнване су 
често, нарочито после лужих маршева. 

Другови из ннтендантуре увек су улагали изванрелие 
напоре да би рсдовно снаблевали борце излажући се ве-
лнким опасностнма. Многи од њих положили су своје 
жнвоте у часном вршењу интенлантских дужности. 

СшбоОан ГРБОВИћ 
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У З Д И З А Њ Е КАДРОВА КРОЗ БОРБУ 

Партнја је, као што се зна, увек поклањала велнку 
пажњу уздизању својих кадрова, а посеоно у ие-

рподу непосредно пред рат, када је поста\о јасио да се 
блнжи опасност од немачко-италијанског фашизма. Са 
дизањем устанка у Југославнји пптање уздизања кадрова 
добило је још већи значај н постало један од најзначај-
нијих задатака свих партијских организација. Поред ос-
пособлавања чланова Паргије за усиешно тумачење ли-
иије н циљева НОБ, требало је истовре.мено стварати вој-
ие и прлитичке руководиоце руковање четама, одре-
ди.ма н батаљонима, а касније н већн.м јединицама. Било 
је јасно да од способности н умешностп партијског, од-
носио војно-полнтнчког кадра у великој мери завнси раз-
вој устанка у сваком крају, стварање, оспособљавање и 
успех једнннца у борби и органнзовање н учвршћнвање 
органа нове народне власти. 

V свим партизанскнм јединицама, од самог почетка, 
формираи.у лика борца те нове револуционарне војске, 
стварању борбеног морала и уздизању кадрова, као не-
посредних носилаца тих активности, поклањана је изуз-
егна пажња. Ми у то.ме нисмо имали ннкаквих готових 
узора ни искустава, као ни за многе лруге облике орга-
низовања и активности. Стваралн смо их у пракси сва-
кодневних борби и маршева. Форме и садржајн су били 
разнолики и зависили су од многих конкретних услова. 
Није ншнга зане.маривано н ирепуштано случају, од при-
пре.ма стража и патрола, које су упућиване иа терен, за-
једничкнх четних и батаљонских конференцнја, па до 
партијскнх п скојевскнх састанака. 
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Спуишоци по,штичког курса при Штабу бригаос у Пријепаљу крајем 
1943. године 

Дуго је у свим машим једнннцама била пракса да се 
свака акција до детал>а аиализнра на заједничкој конфе-
ренцији свих бораца н старешина. Ту се коикретно гово-
рило: о цил»у акције, задацима јединице, постигнутом ус-
пеху и поиашању сваког поједннца. Од критике нико није 
изузиман. То је бно оригиналан и конкретан начин из-
граћивања тактике партизанског ратовања, борбеног мо-
рала бораца и старешина, дисциплине, подизања колек-
тнвне свести и утицаја на понашање и развој борачког и 
старешинског састава. Поред тих, како смо их звали рад-
них конференција, борцима су често држана предавања 
из различитих области. За време нашег краткотрајног за-
лржавања и боравка у Новој Варошн децембра 1941. и ја-
нуара 1942. године, кроз таква предавања већина од нас 
бораца првн пут се упознала са појмовима настанка жи-
вота на зе.мљи, постанком човека, развитком друштва и 
друштвених класа, настанком фашизма, значајем 27. мар-
та 1941. и узроцима капитулације Јутославије. Свим бор-
цима је остало у сећању како је пред целом четом читан 
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роман КАКО СЕ КАЛИО ЧЕЛИК и кроз дискусије да су 
истицаие особине глаииих јуиака романа: Корчагина, Ар-
тема и других, њихова храброст, упорност, другарство и 
оданост револуцији. Није то ннкако било случајно или ла 
се прекратн време, већ у тим условнма, на доста ориги-
иалан начин, подстицање и развијање позитивних особн-
на код бораца и старешипа. 

Поред тих и друтих, општепознатњх форми узднзања 
кадрова, на конкретан иачнн то је чинила и партнјска н 
скојевска оргапнзација. Ннје потребно посебно истицати 
какав је био критеријум за прије.м у Партнју и СКОЈ, али 
треба рећи ла је основно била испољена храброст у бор-
би и оданост циљевима НОБ. Услови су били строги и 
није било лако постати члан Партије. Од тако бираннх 
бораца, којн су се добровољно определили за борбу, 
кроз индивидуални рал и организоване форме стварана 
је кадровска база из које је израстао војно-политички и 
старешпнскп кадар НОВЈ. Током целог рата корншћен је 
сваки тренутак да се на партијским и скојсвскнм састан-
цима разраћују бројна идејно-политнчка питан>а и прора-
ћује постојећи материја\, кога никада није бнло довољно. 
Више од друтнх материја.\а прораћивана је Историја 
СКП(в), и то најчешће неколико нрвнх глгша (ннје бнло 
вре.мена н за остале), затим Развнтак друштва од Сегала, 
брошура о кадровима од Димитрова, КПЈ и партизанска 
борба, Шта значн бити члан КПЈ и какве су његове дуж-
ности и др. Општеобразовнн и политнчки ниво већнне 
члаиова није био на завидној внсини, па су се многа пн-
тања и појмови моралн што једноставније објашн»авати. 
Фплозофска п теоретска објашњења не би могла нматн 
успеха. Без обзира на све тешкоће и мањкавости гаквог 
рала на уздизању кадрова, стварани су способни агитато-
ри и тумачи линије и циљева НОБ код народа. 

Пара.\елно са политичким или, како смо то ми гово-
рилн теоретскнм, уздизањем, партијске и скојевске орга-
низаннје су се конкретно бавиле свакнм своји.м чланом. 
Порел сгалних конкретннх задужења, о чијем извршава-
њу се реферисало на састанцима, реловно је днскутовано 
и о сваком појелинцу како се понашао у току борбе и 
уопште. 
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Била је стална пракса ла иа састаицима, поред дру-
гих питања, редовио буде и тачка: Критика и са.мокрити-
ка. Партнја и СКОЈ су код својих чланова успешно раз-
вијали такву свест, морал и међусобно новерен>е ла је 
свакн појединац отворено и без икаквог устезања изно-
сио своје мане, пропусте и грешке без страха да ће због 
тога бити понижаван или врећан од другова. Личило је 
то на неку врету јавне личне исповести. Сваки од нас се 
трудио да изнесе све оно што је учинио, а није требало 
да учнни, и да то некако објаспн п оправда, не чекајућн 
да га остали на то подсећају. Смисао самокритике схва-
тан је у свом правом значсњу - да се свако осврне на 
своје пропусте и грешке, а то је био знак да их је схва-
тио. Сви су из тога извлачилн поуке. Такво схватање и 
понашање значајно је доприносило изграђивању правог 
лика ко.мунисте и било је брана свим исгатнвппм појава-
ма протнв којих се, у условима рата којн смо ми водили, 
тешко могло борити административни.м и днсциплин-
скнм мера.ма. 

Од немалог значаја, у том смислу, био је сталан рад 
са кандндатима за пријем у Партију. На састанцнма пар-
тијске ћелије редовно се говорило о свако.м кандидату, и 
то веома конкретно. Изношена су запажања о његовом 
раду, о поступцима и понашању у борби и пре.ма народу, 
о то.ме како прнхватају крнтику која им се упућује, о од-
носу према друговима и сл. Одрећивани су им и конкрет-
ни задаци, које су им, као и све изнете нримедбе на са-
станцнма, преносили они чланови Партије који су канди-
дате и.мали на својој »вези«. Са кандидатнма је и политнч-
ки раћено, све с циљем да се што бол>е прнпреме за нри-
јем у Партију и за задатке који их очекују. 

Таква пракса је у целини одговарала потребама наше 
борбе, карактеру и саставу једнница НОВЈ и дала је не-
сумњиве резултате у старању кадрова и изградњи наше 
нове армије. Кроз ту и такву школу су прошле све ста-
решнне Народноослоболилачке војске Југославије. Како 
су борци гледалн на Партнју и своје обавезе према њој, 
покушаћу да илуструјем примером из 1. златарског ба-
таљона, а он сигурно није усамљен. У батаљону, од ње-
говог формирања, налазио се Деси.мир Маринковић, рад-
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ник нз Нове Вароши. Он је у односу на већииу бораиа 
батал>она био у поодмаклнм годинама, па због тога и сла-
бог здравственог стања. Највише се налазио у комори, 
где се, такоће, могла испољити храброст, оданост и из-
над света пожртвовање. Истицао се одговорношћу, дис-
циплином и тоилим односом према сваком борцу. И по-
ред тога, вероватно због његових година и околности 
шго је дуго бно у кухињи, интање његовог нријема у 
Партнју није се постављало све до половине 1944. После 
вишедневних борби и исцрпљујућих маршева на десној 
страни Лима, батаљон се нашао у с. Голеша. Искориш-
ћен је предах и одржан састанак партнјске ћелије наше 
чете на коме су прнманн нови чланови. Неко од другова 
је поставно питање зашто у Паргију не примамо и Деси-
мира. Упитали смо се и свн остали зашто не. За Десими-
ра, закључили смо, није био потребаи посебан кандидат-
скн стаж, јер га је он имао од почетка рата. Положио је 
нспит верности Партији у безброј борби, мећу којнма и 
на Неретви и Сутјесцн. Одлучено је да га прнмимо, ако 
он то хоће. 

Разговором о његовом пријему у Партију био је из-
ненаћен и, учинило ми се, мало збуњен. Рекао је ла све 
задатке извршава колико може, али се плаши да неће 
моћи извршити задатке које ће му Партија поставитн, па 
се тако, под старе даие, може обрукати. Објаснио сам му 
да он одавно извршава задатке које му Партија поставља 
и да других задатака неће имати, па је прихватио. Кад је 
дошао на састанак, видео ко су чланови КПЈ у нашој 
чети и од њих чуо доста топлих речи о себи, није могао 
да се уздржи од узбућења и заплакао је. Испрекилаио и 
кроз сузе изговорио је, добро се сећам, следеће речи: 
»Децо моја, све се бојим да ја то нисам заслужио. Ја све 
вас волим као роћену децу. Сто пута сам остао гладан, 
а ви то нисте ни зналн, само да би вама, док сте на по-
ложају, било внше. И лал>е ћу тако радити, па ако мис-
лите да је то што ја рали.м доста за Партнју, ви ме при-
мите«. Бнле су то дирљиве и искрене речи. Из срца су му 
излазиле, јер он другачнје није ни знао. Те речи, мећутнм, 
верно илуструју како су наши лругови у рату глелали на 
Паргнју и своје члансгво у њој. Наш добрн и дивни Де-
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сммир је наставио ла олиаја од свога дела иа борце на мо-
ложају, а ма крају је н себе целог дао за нашу мобеду и 
слободу коју ламас ммамо, јер је пао у последњим бор-
бама против четника ма Сутјесцн маја 1945. године, упра-
во кад је рат већ био завршем. 

Са далшм развојем НОБ п нарастањем јединца НОВЈ, 
школовању и узднзању калра морало се приступити још 
организованије. При штабовима појединих јединнца орга-
низованн су курсеви различите намене и времеиа трајања 
(за војне руководиоце, политнчке раднике, обавештајне 
органе, интенданте н др.). С тим цил>ем је и Штаб 3. са-
ниачке бригаде, у октобру 1943. године, организовао по-
литичко-партијскн курк: - првн курс за оспособљавање 
тих кадрова у иашој бригади. Штаб бригаде се тада на-
лазио у Пријепољу, па је курс ту почео и завршно се ра-
дом 5. или 6. новембра 1943. године. 

Брнгада је у то време покривала велику територију: 
од Берана до Прнбоја и од Таре до Увца, где је водила 
честе и жестоке борбе са бројно надмоћни.м снагама чет-
ника. Због тога није било могуће олвојити из јединица 
већн број другова за упућивање на курс, па је нредвиће-
но да их укупно буде 14, и то: из 1. и 4. батаљона по че-
тири, а нз 2. и 3. батаљоиа по гри друга. Како се 4. ба-
таљон налазно на положајима близу Берана, због дал>ине 
ннје нн упутио никога из свог састава, па је укупно на 
курсу бнло 10 другова, п то: 

Из 1. батаљона: 
- Андрија Рвовић, 
- Мујо Мусић, 
- Боривоје Мнросавнћ и 
- Дико Пејатовнћ. 
Из 2. батаљона: 
- Обрад Драгаш, 
- Марко Лазаравнћ и 
- Бранко Косовнћ. 
Из 3. батаљона: 
- Леко Дивац, 
- Драго Дивац и 
- Драго Шница. (Фотографија слушалаца курса) 
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Курсом је руководио и био један од предавача друг 
Радоје Л>убичић, члан Политодјела бригаде. 

Цил> курса је био да се за то време (три иелеље или 
месец даиа - иисам сигураи) интеизвииим радом курсис-
ти оспособе за дужности заменика комесара и комесара 
чете. Посебног п неког чврстог програма рада није било, 
али је био предвићен број тема и питања која је требало 
обралити и савлалатн. Највише је говорено о Паргпји н 
СКОЈ-у (то је бнло у тежиште курса), о њиховим задаци-
ма н методу рада, о органима народне власти и односу 
војних јединица нре.ма тим органима, о раду аигифашпс-
тичких оргаиизација, Одлука.ма АВНОЈ-а, а било је и 
општих тема, као: Држава и револуција, Национа\ио пи-
тање, Сељачко питаи.е и др. Материјала за учење није 
бнло, нли га је било мало, на су прелавачн на оспову свог 
иознаван>а предмета н матермје излагалн, а слушаоцн су 
хвата.\и белешке, колико су стизалн. После прелавања су 
воћеие расправе нли, како бн се сада рекло, дебате уз 
учешће појединих нредавача. Био је то појелностављен 
начин обуке, али у оним условима једиио могућ. 

Предавачп су бнли комесар и заменик комесара бри-
гаде н чланови Политодјела бригаде, другови: Мнлија 
Станишић, Јефто Шћенановић Чајо, Ратко Раловић, Ара-
гослав Борћевић Гоша, Радоје Л>убичић и други. Од свих 
њих се доста могло научити, јер су били образовани и ис-
кусни полигичко-партијеки руководиоии и радницн. По-
ред теоретских објашњења појелиних питања, предавачи 
су настојали да нас што конкретније упуте у практична 
питања, као што су: организовање и воћење састанка, 
ирорада материјала, олржавање предавања п копферен-
цнја, нзбор н припреме л>уди за нријем у Партију и СКОЈ 
и др. 

Аа би се видело у каквим је условнма курс радио, 
довољно је навестн да смо из јединица сви донелн своје 
лнчно наоружање и да смо сваке ноћи учествовали у об-
езбећењу грала од могућих упада непријатељских фупа. 
Сваког лана и ноћи се могла чути борба коју су наше је-
динице водиле са четницима и муслиманском милицијом, 
Једног дана сви слушаошг п о ш и су на положај да оја-
чају јединнце на Биоковом брду, које су спречавале про-
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Груча рукоаадшшца 3. и 5. сашшчке бршабе у ослобоћеном Сарајеау 
1945. годинс 

дор четника према Пријепољу. Било је то у правом смис-
лу учење борбу, што је и логичио, јер ми никада иис-
мо имади одвојеиу позадину од фронта. 

И поред чињенице што је то био први курс те врсте 
организован у нашој Брнгади, значи без икаквих искус-
1ава, да се одржавао такорећн на фронту, без неопход-
них материјалних средстава и професионалннх наставни-
ка, постигнут је задовољавајућн успех. Другови Мујо Му-
сић и Боривоје Миросавић су распорећеии у 3. батаљон, 
а свн остали су враћенн у раније јединице, где су у раду 
користили стечена знања. Одмах после завршетка овог 
курса почео је са ра,\ом новн иолнтпчко-партијскн курс, 
чији је завршетак ометен продором Немаца у Пријепоље 
почетком VI офанзнве, а касније су држаии и лруги кур-
севи за војне и политичке руководиоце, јер су потребе за 
кадровима стално расле. 

Лико ПЕЈАТОВИћ 
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ЛИСТОВИ ТРЕЕЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ 

Ославном путу 3. пролетерскс санџачке бригаде 
писали су многи писии и научници. Записе о са-

нџачким пролетерима остварили су тек описмсњеии 
сељаци, чобани и радници; о њиховој храбростп нева\н 
су песници, а својс ратне белешке, дневннке и сећан>а об-
јавило је неколико познатих ратника ове прослављене је-
дшгице. Њен борбсгш пут испитивали су, зати.м, н о њему 
пнсали ратни комаиданти, историчари и академнци. 

Али, пре свих пнсали су борци. У оскудици, када се 
тешко долазило до хартије и другог прибора за инсање, 
за време краћих одмора и у предасима измећу битака, 
описнвали су ошг своје доживљаје при стуггању у једини-
цу, писали о маршевима н борбама, конференцијама н 
прирелбама, састављали стихове о великим биткама које 
су водили, записивали сећања на пале другове, кратке ос-
врте на мећусобне односе и понашање према народу, бе-
лежили шале. Тако су водили борбу пушком гг пером, са 
жељом да победе непријатеља и оставе писане трагове о 
својој борби. 

Један, свакако мали део тих састава, објављеи је у 
листовима, које су повремено, на положајнма, издавалн 
Бр1ггада, Батаљон и чете. Сачувани су неки ггримерци 
бригадног листа »Наша бригада«, листа Бригадне болни-
це »Рањенн освегник«, џепних новина Културне групе 
Бригаде »Кулгура«, Билтена »Трнго« и батаљоискнх лис-
това »Златарац«, »Звијезда«, »Млади бораи«, »Бојна њива«, 
»Кроз борбу« и чегних џепгшх новгша. 

Први број »Наше бригаде« појавио се 15. новембра 
1942. голнне, са жељом Редакцнје да се полугодишња ис-
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куства из жпвота Брпгаде прикупе, среде и објаве како 
би допринела проширивању знања, подизању свестн бо-
раца и општем војно-политиком јачању Бригаде. У почет-
ку је лнст излазио двомесечно, а затим месечно. 

»Наша бригада« је покренуга са намером да буде 
ираво гласило 3. пролетерске, а не онштеполитнчки лист, 
јер је Брнгада настала н развнјала се у посебним услови-
ма. 

»Наша бригада« је пратила живот сваког батал>она, 
борбене акције, културни рад и све важније догађаје у је-
диницама н на терену, којн су држаче. У уводнику првог 
броја је наглашено: 

»Волилн смо многе борбе, постигли лнјепе успјехе, 
олнијели дивне побједе. О томе треба писати. Пали су 
дивни јунаци н руководиоци. Њихове ликове треба 
оживјети. На њиховим примјерима се васпитавати. Борбе 
се воде сваког дана. Оне рађају иове јунаке који праве 
днвне подвиге јуиаштва и самопријегора. Они су под-
стрек н прнмјер. О њима треба говорити...«. 

Прилози у »Нашој бригади« су крагки, нанисанн јас-
ннм језиком, тако да и данас могу бити узор како се о 
великим логађајима и темама може писати једноставно и 
успешно. Простор нам не дозвољава да то потпуннје 
илуструјемо, па ђемо навести само неке примјере. 

У опширном чланку »Саиџак је дао бригаду« Вели-
мим Јакнћ пнше о Санцаку, синониму заосталостн, беде 
и незнања, због чега је назнван »југословенски Сибир«. 
После ослобођења од вековног турског ропства није осе-
тио благодети слободе, него је постао плен великосрпске 
хегемоннје, која је унапред рачуна\а да ђе јој заостала са-
нџачка раја бити покорна. Лајуђи слику бедног Санџака, 
Јакнћ указује да је буржоазија стално подгрејава\а вер-
ску и националну нетрпељивоет како би створнла себи 
услове за лакшу владавину. Он наглашава да је КПЈ је-
дина указа\а на истину ко је крив за тако тежак живот 
санџачког живља, итд. 

Сумирајућн резултате Брнгаде, њен командант ис-
тиче да је најџаче оружје које су санџачки партизани 
створилн - братство н јединство Срба, Муслимана и Цр-
ногораца. 
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Ммшо ПавићевиН надахнуто и борбено пише: »Нед-
јсл>нва је борба за слободу!« и наглашава да је »фронт 
протнв фашизма јелинствен и недјелшв«. Непријател>а је 
више, а противник је један м општој победи подједнако 
воде борбе у Босанској крајинн и Саиџаку, Србијн нли 
Далманнјн, Црној Горн или Хрватској. На крају закључу-
је ла »ми ннјесмо хтјели ла нам слободу други дају, веН 
смо хтјели н хоНемо да наша слобода буле дјело наших 
напора, да буде цвијет којн Не израсти из наше борбе и 
наше крвн«. 

Данило КнежсвиН пише о лисциилинн и одговорнос-
ти, Данило ЈауковиН о односу бораца прсма народу и о 
борбеном путу Бригаде, а Бошко БуричковиН о сусрету 
са храбрнм лалматинскн.м партизани.ма. Он истиче ра-
дост због доласка Далматинаца у Бршаду, јер »чврсто је-
дннство и свнјест о зајелннчкн.м ннтересима свнх народа 
Југославије јесу оштар пламени мач... Долазак другова нз 
Да\мације у наше бригаде значи још тјешње јелннство, 
још чвршНе братство!« 

Богдан ГледовиН бележн годншњицу напада фашис-
тичке Немачке на Совјетскн Савез, Мо.мир БошковиН 
пише о по.моНн младим руководноцима, Душан Перунн-
чиН о односу између бата\>она у Бригадн, др Дејан По-
повпН о чувању здравља бораца, а чланак Бошка Шкр-
бовнНа зове се: »Не лајмо више жртава него што је нуж-
но!« V њему он указује на погребу опрезностн у свакој 
прилици и на повезаност у сви.м акцијама. 

Иза тнх и сличннх уводннка следе узбудлшве приче 
бораца, сеНан>е на погинуле другове, краНи чланци војно-
политичког или научног карактера, цртице са олржаних 
прирелаба, шале м др. Ммогн од тих радова су и литерар-
но вредни. 

Нарочито су заннмљиви заниси бораца, које бисмо 
могли назвати радним репортажама. Њихови наслови 
често говоре о славним биткама које је Брнгада водила 
V ватри њемачких хаубнца (Светозар ИвановиН), Борбе 
код Обарди (Рале СтанншнН), Прелаз преко Лима и ак-
ције у Новој Варошн (Вук БулафиН), Борба на Боровој 
Глави и Црном Врху (Ннрко СтојкановиН) и др. 
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Уз њих су снажне, лрамске скице: Са противтенков-
ском у засједи (Марко Лазаревић Шкулета), НоНпа акцп-
ја (ШуНро ХацисмајиловиН), Борба са Немцима на Црном 
Врху (Мнлош Грба), У засједи на Михајловици (Светозар 
ВлаховиН) н др. Добринка МирковиН је чешНе писала. 
Углавпом о здрављу бораца, борби против болести, о 
»нашим болничаркама«, транспорту рањеника н другим 
пнтањима из сапитетске службе, али је у једиом свом 
броју »Наша бригада« донела и њену узбудљиву песму у 
прози »На врагима Србије«, у којој, између осталог каже: 
»Ко горка успомена, ко тешка суза, ко невина жртва, ко 
мајка у црннни, ко погребна пјесма, болна ко трагедија -
прошла је и треНа, дуга годгша фашистичког ропства...«. 

»Наша бригала« је у сваком броју доносила војност-
ручне прилоге. Може се пратити, од првог броја па нал-
аље, како је Бригала расла и борбом освајала нова оруж-
ја, тако да је њен лист доносно прилоге о њима. Таквн 
су: Шта треба да зна добар сгрелац, В. ЖугиНа, НоПна 
одбрана, Јагоша МирковиНа, Чувајмо тајну од наших 
неирнјатеља, Шта је снајпер, Одбрана од оклопних кола 
и др. 

Како је бригада расла и ушла у састав веђих једини-
ца, тако се јављала и нотреба праНен>а и јачања њене ор-
гаиизације, односа између чета и багаљона, односа према 
народу. И та питања разматрана су у листу Бригаде. У 
то.м смислу посебно је значајан дужи напис Данила Јау-
ковиђа »Наша Бригада од Фоче до Сутјеске«, зати.м чла-
нак Мнлије СтаннНа, »Уздижнмо нашу Бритаду«, Душан 
ПеруннчиН пише о односу између батаљона у Бригади, 
Душан ФундиН о курсу у Бијелом Пољу, а ШуНро Хаџис-
мајловић је написао веНи, тоиао запис »И ми смо прире-
дилн омладинску конференцију иред II кожрес УСАОЈ-
а«. Веома су ннформагнвни, кратки и јасни чланцп Вуко-
те ШуковиНа »Наше нолигичке конфер>енције п културне 
п р и р е д б е « , »Такмнчење наше Бригале« Светозара Влахо-
виНа Буље, »Наш однос према народу« Данила Јаукови-
На, »Неколико наших недостатака« Момира МитровиНа и 
др. У њима се даје преглед постигнутог н указује на оба-
везу да се може још више постићи, дају се резултати так-
мичења и подстиче на нова прегнућа, у к а з у ј е на трајну 
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обавезу коректног односа сваког борца пре.ма наролу и 
његовој нмовнни и критички говорн о негативним појава-
ма п њиховом отклањању. V непотпнсаном, вероватно ре-
лакцијском, чланку »Снаблевање иаше војске« стоји да 
наша војска »у своме оскудевању и трпљењу нема равне!« 
Нарол види да његова војска води најљуће окршаје глад-
на, гола и боса« и зато је иомаже, као себе. У нашој вој-
сци нема одвојеннх кухиња за официре. Сви примају са 
једног казана... 

Лист је повремено објавлшвао и песме. Мећу њима је 
и позната песма Јована Поповнћа »Гроб над Пнвом«, за-
тим песма »Стражар« Николе Ашанина, »Борба иа Гости-
ну« и »Слобода долази« Миланка Стевовића, »Нашој бри-
гадн« Максима Вугковића и песма »Наша бригала«, коју су 
бории певали као своју химну. 

У сваком броју »Наше бригале« олаје се признање 
борцима који су пали за слободу н оннма који су се ис-
такли у борбама. Болни су записи о поручницима Радо-
миру Ракочевићу и Саву Цвијовићу, којн су храбро поги-
нули, али су осталн вечно у сећању својих сабораца н 
нашем, јер са страннца »Наше бригаде«, зраче ликови 
јунака, племенитих друтова и самопрегорних комуниста! 
Цртица »Незаборављени гроб« заслужује да наће место 
на страпнцама часописа за наше пионире и у њиховнм 
чиганкама, због теме и начнна како је саопштена. У њој 
се говори како народ, одраслн п деца, једног полнмског 
села редовио обилазе п цвећем ките гроб партизана -
борца из Далмације, који је пао у борби за ослобоћење 
њиховог села. Они не знају његово име и зато га зову 
партнзан, а његов гроб - Партизанов гроб. Безименост је 
борца - ослоболиоца уздигла до симбола наше револуци-
је-

»Наша брнгада« је објављивача и писма читалаца, бо-
раца, л>уди и народа. Мећу њима је и писмо 14-голпшњег 
дечака нз Босне, у коме пише: »Посматрао сам злочине 
окупатора н усташа. Повукла ме жел>а да доћем у пар-
тизане...«. 

Из заробљеие непријатељске штампе лист је пренео 
овакву оцену иепрнјатеља о нашим партизанима: »Дис-
циплину имају добру и покоравају се старешинама, али 
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су гладни и изиуреии, боси, голи, јер им се забрањује ла 
ма шта узимају без одобрења...«. 

Посебно је неговано нстицање значајних мисли и ста-
вова. Тако у јелном броју стоји: »Ко може шта нашем на-
роду - кад се и његова дјеца с пушком боре за слободу!«, 
у другом су речи друга Тита: »Без жртава се не може ни-
каква слобола освојити, а најмање таква слобола за коју 
се мн боримо!«, у јелно.м опет ратно правило наших пар-
тнзана: »Изненаћење је нрви и најважннји услов побједе«! 

»Наша брнгада« је пратила батал>онске и остале лис-
тове. У једној ана.\нзи посебно се истнче и иохваљује ме-
сечни лист 2. батаљона »Звпјезда«, који редовно излазн, 
најплоднији је н техннчки добро урећиван. 

»Звнјезда« је урећивана систематично. У почетку су 
редовно уводници о значајнијим догаћајима. Такви су: 
»Трогодишн>ица анрилског рата«, »Био је и остао једннп 
могући излаз«, »Олржан је II конгрес УСАОЈ-а«, »Поли-
тнчкн руководиоцн морају се внше заложити у извођењу 
самнх акцнја« н др. Зати.м долазе описи борби, акција и 
маршева. Упечатлпвп су »Засједа на Јабуци« Миханла 
Чоловића, »Излазак на Бурен« Шућре Хаџнс.мајловића, 
»Моја ирва акција у чети« Ковилке Шћепановић, »Борба 
на Избичњу« Маре Јелић п др. Зати.м је лист објављивао 
чланке о војно-стручни.м пнтањи.ма. Наволимо неке: 
»Дужност дежурног у чети«, »О поздравл>ању« Павла Бу-
ковића, »0 нашим командирима« Милана Чабаркапе, »О 
патроли и њено.м залатку«, Ралосава Цвијовића и др. 

»Звијезда« је повремено имала рубрику »Ликовн па-
лих другова«. Са тугом и поносом борци су писалн о сво-
јнм палим друговпма, износнли сећап>а на њих или опи-
сивали како су погинули. Такав је запнс Војнна Кустаји-
ћа »Погннуо је друг Душан«, о храбром борцу, добром 
другу и руковолиоцу Душану Јеловцу. 

Бројне су вести о културно-просветном раду у једи-
ница.ма и народу. Навешћемо оне у којима се дају шири 
преглели таквог рада: »Са четне конференције«, Обрала 
Драгаша, »Моја прва копференција са женама« Вере Пав-
ловић, »Једна успјела прпредба« Ризаха Катане, »Ванред-
но сијело« Благоја Вучетића н сл. 
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Лист је повремено објављивао чланке у крјнма се но-
хваљују борцн. Таква једна белешка је о борцу Марку 
Лазаревнћу: »Показао се као одличаи пушкомитраљезац, 
нишанџија на тешкој бреди и противтенковки. Нарочнто 
се истакао као нишанџија на ион булу п увек у првом 
стрељачком строју рушио непријатељске бункере. Као 
такав прелложен је за чин офнцпра«. 

V сваком броју су прилози из области медицине, за-
тим рубрика »Из науке«, у којој су на популаран начнп 
обрађена разна питања ол марксистичке дијалектичке 
методе, нрелаза квантитета у квалитет до објашњења 
како настаје дуга или на ком принципу ради кантар и 
како се може направнти. У завршним рубрнкама су ту-
мачења страних речи, језичке поуке, затим шале, рубри-
ке »Врабац«, »Шта ко жели« и др. 

Сличну тематику сусрећемо и у другим батаљонским 
листовима. Иако су припремани п излавапи иод тешким 
околностима, вео.ма често без хартије и прибора за умио-
жавање, рукоиисни лнстови 3. пролетерске (саиџачке) 
бригаде оправдали су циљ и задатке због којих су покре-
нути. 

Листови 3. пролетерске бригале су узбудљиво н трај-
но сведочанство о њеном борбеном путу. Снажно су по-
магали да се тај дуг н напоран пут преће лакше, јер су 
надахњивали и храбрили, онако како је један борац -
несник и написао у својој песми која је објављена у »На-
шој бригади«: 

»Ка јединству н ка слози 
Глас борбеии нек се диже 
Час слободни све је ближе.'« 

мр Мимшоје ЦВИЈОВИћ 
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НА ДРУГОМ КОНГРЕСУ УСАОЈ-а У ДРВАРУ 

Марта 1944. године налазила са.м се у селима око 
Бнјелог Пол>а на ра\у са омладином када ми је 

саопштено ла као члан делегације омладине Саниака тре-
ба да идем на омладинскн кошрес у Арвар. После на-
јнужнијих прнпрема постројилн смо се у граду. Неки ол 
чланова Окружног комитета КПЈ и УСАОЈ-а одржали су 
говор, заиграли коло и свечаио су испраћени за Ко-
лашин. Мећу делегатима било је лругова из јединица и са 
терена. У Колашину смо се задржали неколико дшга док 
се није формирала овећа група сачињена од делегата из 
јединица и са терсна из Саниака, Црне Горе, Србије, Боке 
и Космета. У делегацнји је било и неколико Италијана -
делегата из дивизије »Гарибалдн«. Воћа делегације је 
бњ\а лругарица Стана Томашевић. 

П\т ло Арвара трајао је 38 дана. Бно је напоран. 
И ш о се даионоћно усиљенпм маршем кроз неослобоће-
не и једним лело.м ослобоћене крајеве, уз повремену бор-
бу са непријатељем. 

Из Колашина смо кренулн за Саниак са намером да 
се преко Љубшиње и Челебића пребацнмо за Босну. Због 
веће концентрацнје Не.маца и четника, а и великог сни-
јега на томе терену, били смо приморани да се вратимо 
за КолаиЈин и промијенимо правац покрета. Како је пред-
стојећи пут за Арвар гиме постајао дужн, напорннји и 
неизвесннји, извршена је селекција делегата. На пут је 
сала кренула половина ол првобнтне групе, гако да нас 
је сала било око недесетак. 
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ОкруЖни комитет СКОЈ-а у Новом ПаЈару сачињанали су углавном борци 
Трећв пролетерске (санџачке) бригаОе. Зоесна на-гево: В.шое Обрадови!\. 
Милка Шкечановић. Ми.ш Борћечи!) и Ариф Веговић. позадински рад-

ник 

По сећању, у нашој делегацији из Санџака коначно 
су остали другови: Владе Мирковић, Милка Шћепановић, 
Бисера Хаџисмајлагић, Мико Радосавл»евић, Мнле Паиић, 
Добрашин Добрашиновић, Јања Млаћеновнћ, Селим Ку-
кић, Зајим Нуповић и Драгнца Вараклић. Прешли смо 
Тару код Мојковца и нреко Снњајевине изнад Никшића 
избнли V Херцеговину. Пут је дал>е водио преко Автовца, 
Гацког и Фазлагића куле, гле смо видели злогласну јаму 
у коју су усташе побацале великн број српског живља. 
Затим смо продужили слободно херцеговачком терито-
ријом, иа изнад Невесиња ирешли горњн ток Неретве 
кол Улога и избили на пругу Сарајево - Мостар, нспол 
Иван-седла кол Брадине. Била је зора. Само што смо пре-
ш\и пругу, чуо се звнждук воза. Прошла је црна грдоси-
ја на чнјој су платформи стајали Немци н усташе. Били 
смо за,\овол>ни пгго смо прешлн пругу н некако поносни 
што нам то чудовиште нншта не може. Пошто смо оста-
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вилн иза себе дивљу Битовњу-плаиииу, избили смо у пи-
тому, од бехара мирисну прозорску котлину. Уз пут смо 
срета.\и ралнике који су журили у град на посао н чуди-
ли се тако великој групи партизана. Прозор разрушен, 
пуст, Даљи пут воли прозорским серпентинама. Учнни 
нам се да нх никако не можемо савлалати. Врућнпа, ми 
под пуном опремом, а авионн нас надлећу. Кроз свс те 
крајеве већ су пролазнлп неки од наших другова, знају 
сваку чуку и где је ко погинуо. 

Нанлазнмо на злогласно Зло Село и његову цркву, са 
чијег су торња усташе побиле велики број наших бораца 
1942. године. Долази Купрес, разрушен, опустео грал. 
Наша 3. пролетерска с а н џ а ч к а бригада ту се раннје бо-
рила н изгубила досга бораца. Купрешко поље велико. 
Непрестано идемо, а чинн нам се да не напредујемо, под 
снегом је нако је крај аирила. Ми смо већ доста исцрпље-
ни, али усиљеним маршем идемо даље. У Благају успос-
гављамо везе са Дрваром. Они нас очекују, па да почне 
Конгрес. Пред Дрваром доживели смо пријатно изнена-
ћење и олушевљење углелавши наш партнзански воз пун 
веселе омлалине, која се враћала са радне акцнје. 

Коначно - стижемо у Дрвар! Делегати нз осталнх де-
лова земље већ су стигли. Наша маршрута била је најду-
жа н најтежа. Раснорећују нас по околним селима, омла-
динци мешгани грабе се ко ће кога да одведе својој кући. 
После кратког олмора речено нам је да ће Конгрес поче-
ти другог маја у ноћ. Свн смо добили пропуснице на сво-
је име. Конгрес се одржао у хали Фабрике целулозе. Од-
ржао се ноћу због честог бомбардовања у току дана. Сви 
прозори су били замрачени, сала свечано урећена. Изнад 
бине велики грб нове Југославије на коме је писало »Де-
мократска Фелератнвна Југославија«. Свн ијевамо. Сло-
венцн са својом пјес.мом »Хеј, бригале« су најснажнији, 
олушевљени смо, на је прпхватамо, иако рпјечи не знамо. 
Делегатн долазе у групама из целе Јутославије и заузима-
ју своја мјеста. Сви смо били узбућени и поносни што 
смо се окупили у слободном Дрвару. 

У собу улази лруг Тито. сви би хтјели да га видимо. 
У Ралном предсјелништву Конфеса сједи и Заи.м Нупо-
вић, пушкомифаљезац 3. бата\»она 3. санџачке пролетер-

335 



ске бригаде. Омил>ени друг који је целим путем увек био 
спремаи и за борбу за пјесму и шалу, иначе мој школски 
др\т. Прсдседава лругарнца Стана Томашевић и даје реч 
другу Титу. Говор друга Тита пропраћеи је са великом 
нажн.ом п завршен снажним аплаузом. За говорннцом се 
рећају делегати, омладинци, пионири, официри, млалп ге-
нерал Славко Роднћ, девојке из радних бригада, позадин-
цн, сви одушевљено говоре о нашој борби, успјесима п 
истрајности до потпуне побједе. Говоре и члановн руске, 
америчке и енглеске мисије. 

Рал конгреса се завршава 4. маја 1944. године у че-
тири сата ујутру. Следеће ноћи се олржава велика при-
релба којој је присуствовао и друг Тито. Сви смо хтелн 
да смо ближе ње.му. Прирелбу је припремило Позорпште 
народног ослобоћења. Гледали смо »Народног послани-
ка« са Л>убишом Јовановићем у главној улози и ба,\ерину 
Миру Сањину, што је за нас у тим условима бнло необнч-
но. На крају прнредбе свн смо заиграли козарско коло 
којс је на нас оставило снажан утнсак. Чврсто стиснутих 
руку, ритмом игре н полетним борбеним несмама, изра-
жава\н смо јединство, снагу н величину наше борбе. 

Олмах после Конгреса делегати су сс вратнли у своје 
јелннице и пренели задаткс и одлуке Конгреса. 

Драшца ВАРАКЛИћ-ВИЛОВИћ 
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ИЗ РАТНИХ СЈЕНАЊА 

очетак је новембра 1942. године. Наш 4. бјело-
пољски батаљон, послије дужег бављења на Мли-

пнш гпма и Виторог-планини, разместио се у Пенкој, јед-
ном од села у околини Мркоњић-Града. 

Једног дана, послије доручка, саопшти нам команднр 
чете да идемо у сеоску школу на батаљонску конферен-
цију. Има важно питање на дневном реду. Учионица до-
ста пространа и смјести се цио бата.\>он. Дошли су и ко-
мандант и комесар бригаде. По њиховом присуству нага-
ћамо и прегиостављамо да се ради о. важном питању. 

Конференцију отворн командант батаљона Јово 
Шћепановић п одмах даде ријеч комесару бригаде који, 
без много увода, категорички изнесе суд да у батаљону 
има л>удн који су клонули духом, што може довести до 
трагичних посљедица, деморализације, напуштања једн-
ннце и борбе, до дезертерства, именујућн и друга код 
кога се то нспољило, тражећи смртну казну н јавну осу-
ду од читавог батаљона. 

Билн смо пренеражени, гуркали се неприметно н по-
гледавали испод ока. Аруга познајемо као храброг, бор-
беног и борби оданог човјека, на откуда сада то!? Ауже 
вријеме смо били иа положајима на Млнништима и Вн-
торог-планнни. Планина внсока, ноћ дуга, снијег пао, а 
зп.ма стегла. И вуци завијају. Од дасака, којих је било на 
жељезничкој станици, направилн с.мо настрешнице и бај-
те, да бнс.мо се заклонили од снијега који је и даље па-
дао. Испрсд пастрешница ложили смо ватре, на које смо 
највише наваљнвали суве букове жељезничке прагове. И 
око такве ватре нскупила се група бораца, старијих 
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људи, домаћнна, који су у Санџаку оставили жене и лје-
цу. Друг, о комеје ријеч, повучен носталгијом поред раз-
буктале ватре, сјетио се свога кућиог огњншта, своје фа-
милије и четиичког терора. »Да ли ми лјеиа и жеиа имају 
шта јести«. Имају ли на овој студени дрва н сијена и да 
ли су четници измећу ситне лјеце узели краву хранитељ-
ку«? Та његова размишљања окарактерисана су као де-
морализација и жеља да напусти јединицу. 

Трн сата се води оштра дискуснја измећу ко.месара 
бригаде и друга кога треба јавно да осулимо. Бранн се 
лруг, куне и иравда да му није ни на крај памети да на-
пусти јединицу. »Куда ћу ја, другови, у лед и у снијег ол 
евојих другова. Код мојих лрутова ми је најбоље и код 
њих сам најсигурнијн. Са њнма сам добровољно пошао у 
ову нашу борбу. Како се може од Мркоњића доћи до Са-
нџака, сем преко планшш и снијега, а ко би то издржао. 
На нрвом преланку бих главу изгубио, а ко зна шта би 
ме и тамо дочека\о, ако бих жив дошао. Па и птице, које 
су мислиле да се селе на југ, већ су давно одлетјеле!« 

Не нрихвата комесар такво образложење. Уносн се у 
лице другу и категорнчки нонавља своју оптужбу н тра-
жи осуду. Ми се шћућурили као врапци под стрехом. 
Тешко вјерујемо у оптужбу, а не смијемо да устанемо и 
кажемо једну ријеч у одбрану, да не бпсмо били и сами 
оптужени. Ситуација тешка. Размишљам: какви смо ми 
то народни бории а да не смијемо помислити на свој 
крај. Како да не смијем поменути Бијело Поље и Лим, по-
ред кога сам одрастао и без кога, мислио сам, не могу 
живјетн? Падају ми на па.мет приредбе бораца 2. ироле-
терске биргаде. Па њихов се програм састојао од пјеса.ма 
о Србији: »Ој, Мораво, моје село равно« и друге. А ја не 
смијем поменути моје Расово н моју породицу? Кога ја то 
могу и морам внше вољети ол њих? Овако су мислили н 
моји другови, али смије ли се нзустнти рнјеч одбране за 
лруга коме живот внси о концу, кога треба на смрт осу-
дити и прел батач>оном стријељати. Хвата ме језа од те 
помисли, а још више да, као ћак и партијски кандидат, 
не будем одрећен у групу која ће извршнтн егзекуцију, 
да бн се провјерила моја револуционарност. Како ћу пу-
цати у свога лруга?! 
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У таквој мучној ситуацији јавља се за ријеч јелинн 
лискутант, команлир чете Панто Богаваи. Отежући, рнјеч 
по ријеч. обраћа се оптуженом лруту: »Слушај, друже! 
Овлје су велике давије пале на тебе. Хоће да те осудимо 
на смрт и мушкетамо. Ако је го истина што друг комесар 
прича, и ја сам за твоје мушкетање. Али, само ако ће и 
мене мушкегаг са тобом, јер сам ти ја командир, или ако 
ћу ја сј\традан погинути V борбн, али ко то зна. Друга-
чије ја нијесам за твоје мушкетање. Ни за живу главу ја 
ие бих хтио да се вратим у Саниак, у моје Жарн, па да 
ме пнтају твоја лјеиа: О, Панго, што нам уби опа?! Ни-
јес.мо га ми сиремили у Босиу да га тамо мушкеташ, а 
нас да воће муче четниии, но смо га спремилн да се бнје 
за слободу. Ако си хтио да га мушкеташ, могао си га 
мушкетати и воће, ла га не водиш у Босну!' Ето, зато ја 
нијесам за твоју смртну кагЈну, али послије оволиких ла-
вија, теби више није мјесто у овом батаљону, но ла идеш 
у наш 1. батаљон, мећу наше Златарце. То су великн бор-
ци, храбрн и добри л>уди и они ће те братски и људски 
прихватити, па тамо окај своје гријехове, ако их нмаш«. 

На те храбре ријечи Панта Богавца проломи се урне-
беснн аплауз, који је значио и јавно гласа1ве цијелог ба-
таљона. 

* 

Завршили смо са припре.мама за форсирање Дрине у 
IV офанзиви. Остаје нам сјутрадан да се одморимо, па да 
прексјутра 6/7. априла 1943. године форсирамо Дрину са 
2. далматннском бригадом кол села Копилова, јужно ол 
Фоче. Радовао сам се враћању са припрема на Дринн н 
логор и вечери коју нам је припремио наш добри Мнко 
Живковић, јер сам бно и гладан и уморан, па да онда снт 
преспавам ноћ V миришљавом сијену, на једној стаји, глје 
је наш вод био смјештен. Но, доласком у логор чека.\о 
нас је изненаћење, јер је, кажу, команлант батаљона Ми-
лован Пековић наредио да се вечера не дијели, него да 
се остави сјутра за доручак, па да за тај дан одмора до-
бијемо три добра оброка, како бисмо се уз одмор и по-
ткрнјепили н спремили за форсирање Дрине, борбе са 
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четницима и Италијанима и тешке напоре којн нам пред-
стоје. Јер, ко зна када ћемо слнједећи оброк хране добн-
ти! Прнмнсмо то парећење уз ма\о гунћања, а\и га при-
мисмо. 

Сјутрадан за доручак Мико ми напуни пуну порцију 
гулаша, како смо ми зва\н кромпнр са нешто овчијег 
меса. Сјео са.м са Вешо.м Палевиће.м на кладу, на којој до-
маћин куће цијепа дрва Почињем са јело.м, али за\огај 
никако да прогутам. Покушава.м неколико пута, а \н теш-
ко. и нружам своју порцију Вешу. Зачућено ме гледа. Не 
вјерује. Партнзанн су дијелили за\огај хл>еба са другом, 
а\и у ситуацији ка\а смо сви подједнако добили слело-
вање није била пракса да један другоме даје.мо своје. 
»Гдје си то убио жицу, па сад овакву љепоту не можеш 
да једеш«? Таква питања с.мо постављали онима којн би 
негдје у патроли успијевали да се наједу мимо уобичаје-
ног следовања у јединици. Одговорнх да се и сам чуди.м, 
јер сам синоћ био толико гладан да сам једва чекао да 
сване. »Причекај, дс, да ја видим нешто« и извади из тор-
бице тонломјер. Није бно болничар, алн је увијек имао са 
собом и санитетског матернја\а и опреме. Измјерим тем-
пературу - 40,2'С! »Ау«. рече Вешо, »а\а си ухватно ти-
фус«. Тада ми проћоше кроз главу све слике тифусара 
које сам вндио, ол Шћита, Прозора, Раме, Неретве, Пре-
ња и других Голгота гдје су ти мучешши своје кости ос-
тавнли, борећи се са смрћу, зимом и снијегом, са самим 
собом и оиаком болешћу. Готов сам са\а на прагу Санца-
ка, у који сам једва чекао да крочим, помислих у себи. 

Истог дана сам послат у бригаиш саннтет, гдје је о 
на.ма водила бригу другарица Блажа Видојевић са такво.м 
сестрннском пажњом на коју се ријетко наилази. Али за-
кратко. Бригадни саннтет након форснрања Дрине оде 
са бригадом, а нас упутише у болпицу 2. пролетерске ди-
визије. 

Маса болесника. Лежимо непокретни. Другови халу-
цнннрају, вичу »јуриш« и хоће да бацају бомбе. Један 
друг развио двије »крагујевке« и ставио их поред себе. 
Лијепо се чује како осигурач на поклопцу зврчи и одвнја 
га, исто као ка\а се иавија сат. Узима и трећу бомбу -
ита\ијанску, зубима, по пропису, вади осигурач и ставља 
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поред одшрафл>ених »краг\'јевки«. Мн видимо шта ради, 
али нико не може да га спријечи. Само вичемо и галами-
мо. Отрчаше друг и другарица из особља болннце, па-
жл>иво узеше одшрафљене »крагујевке« са поклошдама, а 
италијанску бомбу избацнше кроз отворенн прозор, која, 
падом на земл>у, од удара, експлодира. То је бно повод 
да нас све претресу и одузму наоружање: пушке, бо.мбе, 
пиштоље, ножеве и муницију. Иако имам високу темпе-
ратуру, свјестан сам свих догађаја, само непокретаи. 
Враћају нас поново на лијеву страну Дрине, јер су четни-
ци Павла Буришића извршили противнапад и потиснули 
иаше једииице ка Дрини. 

Наша нова локација је село Кута, поред ријеке Бист-
рица, испод Кмура, нелалеко ол Фоче. То је Централна 
болннца. Само тифусари. Мене и још три друга смјес-
тнше у давно напуштени млин, по којем јуре и веру се 
пацови са дугим реповима, а кроз раз.макнуте поднице од 
патоса пробија водена магла, као водена ирашина, од 
воде, која је текла на воденичко коло. Са миом је један 
Далматннац, којн нам пружи у порцијн по мало кукуруза 
и тиме нас хранн, и лва Србијанца, од којих један Кра-
гујевчанин, који стално ионавља ла ће после рата јестн 
само »белн леба«. Санитегско особље су дјевојке - избјег-
лице са Баније и Кордуна, које су се са нашнм јединица-
ма повлачиле испред непријатеља у IV офанзиви. Преле-
жале су и оне тнфус. То су реконвалесценти, па им је и 
самима потребна нега, а не да оне неког гледају. Опала 
им коса, па им глава није већа од песнице. Не.ма љекара 
нн лијекова Само нас је једанпут обишао др Жарко Ми-
кић, више да бн нам дао морачну подршку, него пружио 
љекарску помоћ. 

Ја лежим порел огњишта, на вратнма која су скинута 
са млина Гола даска. Бар да имам ону опрему коју сам 
донио собом у дивизијску болннцу. Када су на одузели 
наоружање и муницију, одузели су нам и одећу н осталу 
опрему, да би је дезинфиковали ол вашију у »партизан-
ским« буралима. Ту су ми »коморције« из дивизијске бол-
ннце узеле све што сам имао, а нмао сам свега лоста -
одеће, обуће и веша, још за двије годгше унапријед, а све 
то набављено у долини Неретве од италијанске дивизије 
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»Мурће«. Дали су ми, послије дезинфекције, стару, прого-
релу италијанску уииформу са шињелом и поцијепаном 
кошуљом. 

Од лежања на голој дасци отвориле ми с ране на сва-
ком прш\>ену на лећима и на куковима. Али, задовољан 
сам пгго сам поред огњишта, на којем друг Далматинац 
стално олржава ватру. Увече се чује внка и галама. То 
тифусарн, иод напалом температуре, халуцинирају, изво-
ле јурише преко Бистрице и многи се лаве, јер нема ко 
да их спријечи и задржи. Прољеће је. Напољу се осјећа 
мирис цвијећа и зелене граве и чује весео цвркут птица. 
А ја лежим непомичан у напуштеном млину, на његовим 
скинутнм вратн.ма, без икакве медицинске помоћи. Чет-
вртог дана доведоше Муниба Кучевнћа, мога Бјелопољ-
ца, стулента економије и секретара Мјесног комитета 
КПЈ у Бијелом Пољу, такоће тифусара. Највећу слободу 
имао је да легне поред мене, на она врата. Помакао сам 
се п нанравно му мјесто да легне до огњишта, јер му је 
ватра била потребнија него мени. Другог дана је умро. 
Два дана је лежао мртав поред меие, јер ннје имао ко да 
га сахрани. 

Већ је прошао дванаести дан од како сам се разбо-
лно. То је врнјеме када већ опада температура и криза 
почиње да пролази. Уз мало иеге већ се може и живот 
сачувати. Уз помоћ покретних другова покушавам да ус-
ганем. Али, када устанем, све ми је црно пред очима, хва-
та ме несвјестица и морам се придржавати по неколико 
мииута да би ми се разведрило у глави. Почиње се јавља-
ти апетит, ираћеи невјероватном глаћу, али се нема шта 
јести. Нарећују нам да сви, кол којих је прошла криза, 
иду за село Врбницу, преко које смо прошли прије него 
што смо стигли у село гдје сам се разболно. Наравно, 
пјешнце. А она је удаљена два лана пјешачења од села 
Кута. Формира.мо групе. Глеламо да у једној групи буде-
мо свн из јелне бригаде. Нас је четворица и са мном су 
Никола Виторовић Чворо, интенлант 1. златарског ба-
таљона, којн је погинуо као ннтендант 37. дивизије у 
Ужицу, крајем маја 1945. године, не дочекавши да живи 
V слободи, за коју се одано и храбро борио, затим Ми-
лисав Вуковнћ, комесар чете из 2. пл.евал>ског батаљона 
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н Борђије Мартиновнћ, борац из 5. пл>евал>ског батал>о-
на. И ова лва лруга су погинула. 

На путу за село Врбницу идемо преко планине Кму-
ра, села Закмура и села Л>убине. То је планннски н не-
насељен крај, а и оно што је бнло насељено, попаљено је. 
Уз пут претичемо многе тифусаре, а н нас многи прети-
чу. Иде.мо без оружја, опале косе, јадни, поцијепани и 
мршави, несвјесни свега што се догаћа. Нас тројица има-
мо цнпеле на ногама, а Ннко Чворо опанке од сирове 
коже. Али је само један опанак обуо, а други завезао за 
каиш од чакшнра, па му, онако, виси. Опанак се скорио, 
па не може да га обује. Прелазимо преко многих потока 
и речица, али нико од нас да се сјети да се опанак може 
покиселити и обуги, него Нико нде са опанком на једној 
нозн, а на другој нози има само чарапу, која се одозло 
сва поцијепала, а други опанак внсн о каишу чакшира и 
удара га по тијелу. Чворо стално жали за пиштољем, 
који су му одузели, кала су и на.ма свн.ма одузели оружје 
у дивизијској болници. Нема.мо уза се ни перореза. Могао 
бн нас ко бнло и граном побнти. Али нас је народ чувао 
и примио на конак у селу Закмуру иако су свн мјештани 
знали да смо тифусари. Хвата тим људима! 

Другог дана предвече стигосмо у Врбницу. Из ње се 
види Вучево, Тјентнште, Бурево н Сутјеска. Овдје иста 
слнка. Има хиљаду тифусара. Опет ни љекара, ни лијеко-
ва. Несвјестица, а глад несносна. Причао ми је наш зе-
мл>ак Реља Карацић, Пљевљак, како је преко дана гледао 
сељака како сије кромпир, а увече би ишао па из њиве 
вадио посијано сјеме кромпира и јео, пошто би га мало 
опрлио на ватрн. 

Послије неколико лана рече нам комесар болнице да 
је најбоље да нде.мо у своје бригале и саопшти нам гдје 
се која брнгада отприлике налази. Кренули смо првог 
дана Ускрса 1943. године. 

Тако се наша група, послије 20 дана од разболијева-
ња, упути, опет пјешице, на далекн пут од Врбнице код 
Фоче, до Коврена и Шаховића, кол Бијелог Поља, да би 
послије 15 дана ушла у нову - V офанзиву. Те напоре 
могли су да издрже само Тнтови партнзани ношени ве-
ликим идеалима слободе и револуције. 
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* 

Дванаестог јуна 1943. годнне креталн смо се са Вуче-
ва преко Драгаш-седла ка Сутјесци. Стаза ол Драгаш-сед-
ла скоро се окомито спуштала. Веома је тужно н језиво 
изгледала. Аесно и лијево од стазе разбацана је опрема, 
наоружаље и муницнја од јединнца које су нспред нас 
нрошле. Око уске стазе леже тешкн рањениди и болес-
ници на импровизованим носилима, а неки са штакама 
сједе прислоњени уз стогодншње букве. Прође ми кроз 
главу слика капитулације бивше југословенске војске, 
коју сам видио код Слијепач-Моста, код Бијелог Пол>а 
1941. године, када су Нијемци разоружали један пук, на-
редили да наоружање наслажу по цестн, а затим то 
оружје прегазили тенковн.ма и поломили, а мање важиу 
оирему разбацалн десно и лијево од пута. Неће се ваљда 
историја поновитн?! 

Тешко наоружање, за које је јелиницама нарећено да 
га закопају, било је дјелимично расклопл>ено и по дије-
ловима бачено и склоњено испод оборених н већ грулих 
стаба\а букава. Углавно.м су цнјеви и затварачи тог на-
оружања зачепрљанн у дубоко буково лишће. Около је 
много разбацаних сандучића са минама од минобацача 
82 мм, са основним и допунским пуњењима. Треба имати 
внсоку свијест и морал па то све издржати. Али, ми смо 
Титовн борци н до посљедњег треба ићи иапрнјед. 

Нарећено је и нашем минобацачком одјељењу из 4. 
бјелопољског батал>она да закопа тешки минобацач 82 
м/м, алн да прнје тога испалнмо на Ннје.мце мине које 
смо има\и. То нарећење требало је да изврше н остали 
батаљони наше бригаде. На ма\ој коси испод Драгаш-
седла организован је ватрени положај од 6 минобацача 
82 м/м из наше 3. пролетерске (санцачке) бригаде и још 
неких јединица 3. дивизије. Сакупили смо и све разбаца-
не мине око стазе, па је на свако оруће било по 25 - 30 
мина Никала толико муниције нијесмо и.малн да испа\и-
мо одједанпут. Наше минобацачко одјељење има 4 члана: 
Нефко Калић, Светозар Бул>о Влаховић, Иван Медојевић 
и ја Команднр одјел>ен>а и још један друг су нас напус-
тнли одмах послнје преласка рнјеке Пиве. 
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Трсба да гаћамо утврћене њемачке положаје на 
Кошуру н Крековнма, на лнјевој страни рнјеке Сутјескс, 
који су били у домету наших орућа са тог положаја и 
полржимо напад 1. далматинске бригаде. Коректуру ват-
ре извршно је нншанџија мннобаиачког одјељења нашег 
златарског батаљона, а затнм се прешло на ф\тшо гаћа-
и»е. То је била, до тада, невићена концентрација парти-
занске мннобацачке вафе, нешто слично артиљеријској 
ватри у IV офаизиви из рејона Шћита по њемачким по-
ложајима на Макљену и Вилића-Гумну, коју је изводио 
Артиљеријски дивизион Врховног штаба. 

У близини нашег ватреног ноложаја искупиле су се 
стотине покретних рањеника из Централне болнице, која 
се такоће овом стазом кретала ка Сутјесци. Како би који 
плотун из минобацача био испаљен, рањенгшн су то 
одушевљено аплаузом поздрављали, а када би гранате 
експлодирале по њемачким положајима, онда бн настало 
нраво весеље, са узвикивањем парола: »Живјеле наше 
храбре мннобацачлије«. V том нашем гаћању и ефекту ми-
нобацачке ватре они су гајнли наду и видјели спас и из-
лаз из овог кара-казана. Ефекат ватре био је изванредан 
и он је омогућио 1. далматинској бригади нробој преко 
тнх положаја ка долини ријеке Хрчавке, али у даљем раз-
воју догаћаја тај ефекат она није до краја искористила. 

Послије испаљених мина, узели смо цијев мннобаца-
ча н двоножни лафет и сакрили их испод једпог оборе-
ног буковог стабла и прекрили опашм лишћем, са суза-
ма у очима, као да сахрањујемо неког најдражег. Подло-
ге минобацача нико није могао из земље извалити, јер су 
од силног трзања орућа биле дубоко у земљи укопане. 
Поннјели смо са собом само нишанске справе и укључи-
ли се одмах у пјешадијске чете нашег батаљона. 

* 

Ноћу 29/30. септембра 1943. године, наш 4. батаљон 
ослоболио је своје Бијело Поље. Родни крају, колико те 
волим н срећан сам што ми се пружила прилика да 
учествујем у твојем ослобоћењу. У тсбе се враћам посли-
је двнје године борби широм наше ломовине! 
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Крајем трећег дама боравка у ослобоћеиом Бијелом 
Пол>у - 2. октобра навече, наш 4. батал>он и један ба-
тал>он из 2. пролетерске бригаде добили су задатак да 
усиљеним маршем, што прије, избију у ширн рејон Ко-
лашина, гдје су јединице 4. црногорске брнгаде херојски 
одбија.\е даноноћне јурише бројнијнх четничких снага. 
Креиули смо нз Бијелог Поља прско села Црнионица, Ја-
бучна, Слијепач-Моста, Улошевине н Мојковца н 3. ок-
тобра око подне прешлн ријеку Тару н стигли у село 
Требаљево, на њеној десној страни. Дат је краћи одмор 
и борцима је подијељена муниција и храна. Наш иггген-
дант Спасоје Журић подијелио нам је по 1 хљеб и 3 кон-
зерве, а сваком борцу и оружје, додијељена је муниција, 
које је било доста. Командант батаљона Драгојло Стојић 
позвао је старјешински кадар у Штаб батаљона, од ко-
мандира одјељења - десетара до командира чета, н у 
присуству Сава Дрљевнћа саопштио предстојсћн ба-
таљонски задатак. 

Пре.ма том задатку, батал>он је из Требаљева требало 
да крене обронцима планине Бјеласице, преко села 
Мушовића-Рнјеке, ријеке Свшваче и села Паљевина у 
правцу планине Кључ (тригонометар 1930 - тригонометар 
1973), са циљем нзненалног напада с лећа на јаке четнич-
ке положаје на Кључу, одакле су полржавалп снажне 
четничке нападе на једннице 4. црногорске бригале на 
Шљивовици, изнад Колашина. 

Наш 4. батаљон (бјелопољски), савлаћујући ноћу 
врло тежак п.ланински терен, по врлетима Бјеласипе и 
Кључа, избио је пеопажен у свитање 4. септембра 1943. 
голине, на ивицу шуме, на 50 метара од висова Кључа. 
Први сунчеви зраци, од Зекове н Црне Главе са Бјеласи-
це, почели су да падају по Кључу. Иако је јесеи блага, ов-
дје је хлално и вндимо четнике са кокарлама и црннм 
брадама како скакућу н трљају руке да би се мало загри-
јали. Њихова иажња је усмјерена према Колашину, у 
нади ла ће сломити отпор 4. црногорске бригаде и зауз-
ети Колашин. Развнјамо се у стрелце. Два тешка мит-
раљеза »бреда«, којима командује иаш ста\ожени, а храб-
ри Драго Лучнћ, подржавају наш иапад. Они отворише 
паљбу но висовнма Кључа и четничким по.ложајима, га-
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ћајући преко иаших глава, уз истовремен јуриш батаљо-
на. Изненаћење је било потнуно и за непун минут четни-
ци су збачени и у паници побјегли у правцу села Речииа. 
Док смо у јуришу савлалали 20 - 30 метара успопа и из-
били на Кл»уч, четиици, њих на стотине, иаврат-ианос, је-
дан преко другог, били су већ 700-800 метара, па н више 
далеко од нас. Не знам да ли смо кога убили или раннлн, 
&ш то је најкраћа борба у којој са.м учествовао за четнри 
годиие рага, а са највећим резултатима, гдје смо збацили 
неколико пута надмоћнијег непрнјатеља. Буришићеви 
»горскн орлови« веома храбро и брзо су бјежали главом 
без обзира, испред Титових пролетера. Заузимањем Кл>у-
ча од 4. батаљона 3. пролетерске (санџачке) бригаде, 
били су сломљени четнички напади на Колашнн. 

За тај изванредан успјех, наш 4. бјелопољскн ба-
таљон бно је од Штаба 2. ударног корпуса награћен и по-
частвован ти.ме, што ће измећу свих нашнх снага образ-
овати почасну јединицу, пред којом ће командант Итали-
јанске дивизнје »Венеиија« из Берана, разговаратн са 
Штабом 2. ударног корпуса и прећн на страну Народ-
ноослободилачке војске. 

Послије побједе на Кључу, партизани се врховима 
Бјеласице и Јеловице крећу у правцу Берана. Била је то 
импресивна слика. Наш батаљон је негдје у средини ко-
лоне, а колико можемо видјети испред себе и иза себе 
маршује партизанска снага, југословенска младост, борци 
Србије н Црне Горе, Саниака и кршне Далмације. Плућа 
се шире, а срце од радостн хоће из њих да искочн. То 
је било величанствено. 

На прнлазима Беранама батаљоп је застао да форми-
ра почасни вод јачине 30 бораца. Узет је 1. вод 2. чете 
и дјелимичио допуњен борцима нз 2. вола. За ту прилику 
замјеник комаидира чете Радомир Ракочевић постао је 
командир вода, командири водова: Букан Букић, Јефто 
Конатар и Мираш Медојевић, постали су командири од-
јељења, а ми - командири одјељења - десетари, поста\и 
смо пушкомитраљесци. У воду су још: Дајо Раичевић, 
Раде Бачић, Радосав Морачанин, Машан Зејак, Лакић 
Мрлак, Стеван Ракочевнћ и други, чија сам имена већ за-
боравио. Све су то млади људн, искусни борни од 20 до 
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25 голина старости, члаиови Партије, кандидати и члано-
вн СКОЈ-а. Одјећа и обућа на.м је пристојиа, пушке су јед-
нообра:Јне - бпвше југословенске војске 7,9 м/.м, а у сва-
кој десетини су по 2 пушкомнтрал.еза »брно«, који су ди-
јелом позајмљенн и нз других јединица батал.опа - свега 
6 пушкоми граљеза, што је одговарало и најсавременијој 
форманији и ватреној снази. 

Команлир вода је извео краћу обуку са почасни.м во-
дом, која се састојала од свега неколнко радњи: заузима-
ње става »мирно« и »на мјесту вол>но«, »поздрав надесно«, 
»надесно« и »напред марш«. Како смо нешто од тих рад-
њи знали, а свјесни значаја задатка, обука је успјешно са-
владана за непуних 30 минута. 

Увече, када је пао мрак 9. или 10. октобра 1943. го-
дине, почасни вод јс стпгао на олрећено мјесто, код ма-
настира Бурђевих стубова, у близини Беранског аеродро-
ма, гдје је већ била постројена италијанска јединина исте 
јачине. Почасни вод 4. бјелопол>ског батал>она бно је по-
стројен по величини, па су обје јединице у ставу »на мјес-
то вол>но« сталс једна према другој, гледајућп се мећусоб-
но. Партизани су се чудно, али и поносно осјећали. 

Наишао је Пеко Дапчевић, у пратњн Митра Бакића 
и Рудолфа Приморца. Раломир Ракочсвић је командовао 
»мирно« н »поздрав надесно«, што је беспрекорпо изведе-
но. Истовремено је напшао и командант италијанскс ди-
визпје »Венеција« са десне стране своје јединице, која га 
је такоће поздравила, изводећн прн том комплетан цере-
монијал. Ми смо окретање.м главе иратили Пека Дапчевн-
ћа, који се је са италијанскнм ко.мандантом срео нспред 
средине строја. Послије краћег разговора на француском 
језику, који са.м у цјелини чуо, јер сам био у средини 
строја и дјелимично га и разумно, италијански командант 
је пружио руку Пеку Дапчевпћу и пред почасним водо.м 
4. бјелополског батал>она 3. пролетерске (санцачке) брн-
гаде прешао са дивизнјом на страну Народноослободи-
лачке војске. Тако је почасни вод 4. батаљона III проле-
терске (санцачке) бригаде први ушао у Беране октобра 
1943. године. 
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Током фебруара 1945. године, у највећем јеку сарајев-
ске операције, отпочеле су у нашој 3. пролетерској (са-
нџачкој) бригади припрсме за Оснивачки конгрес КП Ср-
бије и избор делегата. На лва састанка са помоћиици.ма 
политнчкнх комесара батал>она - нартијскнм руковолио-
цнма н комесаром приштанских јединнца брнгаде лого-
ворили смо се о одржаванл бата.\>онскнх конферениија 
и нзбору делегата за бригадну Избориу паргијску конфе-
ренцију. Помоћннк политичког комесара брнгаде Алек-
сандар Бујиишћ таман се тих дана разболно од нјегавог 
тифуса, па сам његове обавезе преузео ја, као руководи-
лац Политичког одсјека бригаде. 

Олржали смо и посебан састанак о непосредним нри-
премама за брнгадну Изборну партијску конференцнју и 
утврдилн приједлог дневног реда. Њоме ће руководити 
Радно нре,\сјелништво, са политичким ко.месаром брига-
де Душаном Томовићем, на челу, а реферате ће подније-
ти Миодраг Радосављевић Мико, но/штичкн комесар 1. 
златарског батал>опа, о полигичкој ситуацији, и ја, о ор-
ганизацио! шм питањима. 

Изборна бригална партнјска конференцнја 3. проле-
терске ( с а н џ а ч к е ) бригаде одржана јс посл>едњих дана 
фебруара 1945. године у школи у селу Страие кол Рсно-
вице (скоро на самој лннији фронта). На њој је присуст-
вова\о 50 делегата изабраних на бата\>онским нзборним 
партијским конференпнјама н конференцији приштапс-
ких јединнца брпгаде. Бригадиа партијска копфереиција 
изабрала је 25 делегата за дивизијску изборну партијску 
конференцију. Мада су борбе биле даноноћне са јаким 
њемачким, усташко-четничким снагама, које су жилаво 
браниле ирилазе Сарајеву и само Сарајево, партнјски жп-
вот у јелиницама бригаде одвијао се нормашо и редовно. 

Анвизијска изборна партијска конференција 37. ди-
визије одржана је почетком марта 1945. годиие у Гораж-
ду. Њоме су руководили политички комесар Аивизије 
Ааннло Кнежевнћ и помоћник политнчког комесара Војо 
Терић. По својој органнзацнји, висини ноднетих рефера-
та, тону и свечаностн, она је надмашивала све манифес-
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тације којима сам до тада присуствовао, иа и касније 
ма\о сам пута на таквим радним и свечаинм скугшвима 
био. Конференција је дала одговоре на миога питања која 
су до тада била нејасна нли је око њих и у борачко.м 
саставу било двоум,\>ен>а: стварање јединствене владс, 
став савезника према нама, перспективе наше револуције 
и др. 

На дивизијској изборној партијској конференцијн из-
абранн су делегати за Оснивачкн конгрес КП Србије, 
којн је представл>ао даљу реализацију идеја, ставова и 
одлука о равноправности народа и народностн Југосла-
вије. Кошрес је отпочео са радом 8. маја 1945. године у 
Београлу, на Коларчевом народном унивсрзнтету. Наша 
3. бригада имала је 5 делегата: Цветко Рудић, Благота 
Илић, Недјељко Нећо Раилић и још два друга. Сви с.мо 
се прикупили у Ужицу и одатле 6. маја возом кренули за 
Београл. Прнје поласка, наш дивизијскн благајник Реља 
Караџић дао је свима по 500 наших нових динара, са пре-
поруком да их не трошимо, али ла нам се наћу при руцн, 
због образа. 

Цчегко РУДИћ 
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VI ЛЕО 

БРИГААЛ У БОРБИ 
ЗА УНИШТЕЊЕ 

ЧЕТНИЧКЕ ГРУПАЦИЈЕ 1945. 



ТРИ ДАНА V ОКРУЖЕЊУ 

После оштрнх и упорннх борби са четницима Дра-
же Михаиловића на Трескавнцн 10. и 11. маја 

1945. године и одбрани Калиновнка, 1. и 3. батал>он је по-
стављен у рејону Тјентишта - на левој обали Сутјеске, а 
остачи батаљони на десној оба,\и Дрине. 

Трећи батаљон је стигао у рејон распореда (западније 
од Тјентншта, а десно од 1. батаљона који је био непос-
редно на левој обали Сутјеске) у поподневним часовима 
12. маја. Негшсредно у рејону распореда команде чета су 
примиде борбену заповест ол команланта батаљона Јова-
на Томашевића. Заповест је бнла веома кратка, &\и јасна 
»Четници не смеју ни по коју цену проћи Дрину«. Одре-
дио нам је положаје за одбрану и додао: »Мени се јавите 
само у случају да вам је чета у целини изгннула. Поло-
жаје ни по коју цену не можете напустити«. Снага и др-
скост четннчке групшдије у безглавим јуришима већ нам 
је била позната из борби на Трескавицн и К&шновику. 
Исто тако, били смо свесни задатка н обавеза којн нред 
нама стоје. Пред снагама наше бригале дејствов&\а је гру-
пација четника јачине око 800-12.000 четника. То тада 
нисмо знали, &\и смо били убећени да се ради о значај-
ни.м снагама са којима с.мо се већ раније срели - на Трес-
кавнци и К&\нновику. 

Цео батаљон је био у пуној борбеној готовости н 
иеирекидно смо осматрали и пратилн појаву четничке 
руље испред нашпх положаја. Иако уморнн од претход-
них борби на Трескавнци и Калнновнку, будно с.мо нра-
тили њихов долазак нред наше одбрамбене положаје. Оп-
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резност и будност је била заступљена ло највећих фанн-
на. То је граја\о све ло носле пола ноћн, кала су се прве 
фупације појавиле испрел 1. златарског батаљона, а то је 
било касно после пола ноћи. Муклу тншнну прекинула је 
ураганска ватра на положајима овог батаљоиа и суседие 
чете 3. батаљона. Нешто касније борба се проширила на 
иоложајима оба ова батаљона. Први батаљон је успешно 
одолевао свим јуришима четника, али је у јутарњим ча-
совима био прнсиљен да делом снага напусти положаје 
и да се пребацн преко Сутјеске. Тиме је бпло омогућено 
четницнма да продру према Дринн. Трећн батаљон је ус-
пео ла се одржи на својим положајима јер на њега нису 
биле усмерене главне четничке снаге. Свн покушаји чет-
ника да овладају ноложајима 3. батаљона били су осује-
ћени. Мећутим, они су пролрли према Дрпнн, и тако је 
3. батаљон остао окружен на Сутјесци (на левој оба\и 
Сутјеске у близини Тјентншта). Ми смо првог дапа по-
сматрали бројне грунацнје четника које журе на Дрнну и 
ужурбано праве сплавове за форсирање реке. Свн њихо-
ви покушаји да форсирају Дрину остали су без успеха, 
јер су их на реци сачекивали бат&\>они распорећени на 
лесној обали Дрине. Положај 3. бата\>она н његово деј-
ство на узвишењима изнад Тјентишта у великој мери 
ометао је њихово настунање и наносио им велике губит-
ке. Стога су се четнипи одлучнлн да лнквидирају наш ба-
таљон и створе слободан ослоиац за лаље наступање. 06-
руч је склопљен са свих страна, тако да су се 13, 14. и 
15. маја рећали јурнш за јуришем да би овладали нашим 
положајима који су доминиралн долином Сутјеске и 
правцима продора пре.ма Дрини. Батаљон се бранио из 
окружења и одолевао свим јуришима. Повољна околност 
за нас је, и поред крајње неповољног односа снага, што 
смо располага\и са довољио аутоматског оружја, муни-
ције, ручних бомби и минобацача. Део коморе I. бата\>о-
на и пратеће чете набачен је у рејон одбране нашег ба-
таљона тако да смо били ојачани са неколико тешких 
митраљеза и већом количином муниције. 

Четници су вршили по неколико организованих ју-
рнша дневно. Неке јурише је пратнла војна музика са ви-
ком и претњом четника. Јуриши су организовани тако ла 
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је ио три и внше сгрељачкнх стројева настунало један за 
другим на блиском растојању. То је стварало утнсак да 
иастуиа непрегледна маса л>уди. Командант бата.\>она је 
наредио да не отварамо ватру из стрељачког наоружања 
све док се први редови не приближе на одстојање где се 
може ефикасно дејствоватн ручшш бомбама. Према 
томе, ирве редове чегника смо уништавали и одбијали 
ручним бомбама, а затим смо отварали ураганску ватру 
стрељачким наоружање.м. 

Једног дана су успели да се уклине у део кружне ос-
новице и том приликом су нам заробнли ралио-станицу 
(мислим да је то било другог лана). Тнме смо, практично, 
изгубили везу са штабом бригаде. Наша авијацнја је неп-
рекидно дејствовала по колонама четника, које су доли-
ном Сутјеске надирале пре.ма Дрини. Другог дана су 
авиони надлетали наше положаје и то баш у мо.менту 
када је један ол јуриша четника био у току. Бацањем цр-
вених ракета у нравцу четника и посгавл>ањем другнх оз-
нака настојали смо да пнлотима укажемо на наше поло-
жаје и нравац где треба да дејствују. Нисмо имали дру-
гих срелстава да ступимо у везу са пилотима. На наше 
опште заловол>ство, пилоти су већ у другом налету схва-
тили о чему се ради. Из бришућег лета су дејсгвовали 
митраљеском ватром непосредно испред нашег распоре-
да, чахуре из њиховим митраљеза, још вруће, падаче су 
по иа.ма. Ми смо, први пут, имали прилику да нас авија-
ција тако непосредно и ефикасно иодржава. То је подиг-
ло морал свих војннка н старешина, а њихов учинак је 
био офоман у таквој ситуацији. То је авијација поновила 
и следећег дана. Просто смо стекли утнсак да сваког 
даиа, својим налетом и лејством, проверавају ла ли се још 
држн.мо на тим положајима. За све време борбених деј-
става, нисмо са њима успоставили везу, али су они сами 
оценили наш положај н осгварили салејство, као да су 
по нашем плану дејствовали. 

Трећег дана, носле подне, доживели смо најснажнији 
нанад четника. Та\а внше и нис.мо могли тачио оцеиити 
колики је број стрељачкнх редова, који наступају један за 
друтим. Дејством ручних бомбн н стрел>ачког наоружања 
пада.\и су ирви редови четника, али иза њих следили ју-
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риши осталих. И у том момеиту наишло је 5-6 иаших 
авиона. Митрал>еском ватром и бомбардовањем снажно 
су подржали батаљон у одбијању жестоког наиаха чет-
ника. Тала су извршнли неколнко налета. Четници су 
претрпели највеће губитке и после иеколико неуспелих 
јуриша нагло су почели са одступањем. Истог момента, 
батал>он је кренуо на јурнш. У том налету, већ на неко-
лико стотина метара (у шуми) заробили смо неколико 
фупа четннка, мећу којима је бнло и офнинра. Том прн-
ликом смо заробили н коња Драже Миханловића. Заро-
бл>ени офинири су нам рекли да је он лично командовао 
тим нападом и ла је ту бно пре неколико мннута. То је 
ујелно био последњи јуриш наших батаљона и крај рата 
за бригаду као целину. 

Пробоју нашег батаљона из окружења доприиело је 
прнстизање и дејство јединица 38. дивизије из позадине 
четничке фупације - са правца Калнновика преко Зелен-
горе. V току борбс у окружењу и одбнјању јуриша чет-
ника, авијација нам је пружила велику и значајну морал-
ну и материјалну подршку. 

Снажна, \т1орна н одсудна одбрана јединица 3. про-
летерске бригаде на иростору Сутјеске и Дрнне спречила 
је продор четницима преко Дрине н тнме обезбедила 
време за прикупл>ање снага 37. и 38. дивизије и коначно 
окружење и потпуно разбијање четннка Драже Михаило-
вића. 

После тога, концем маја и јуна, настав.\>ено је заро-
бљавање разбијених четничких фупа. Неке фупе четни-
ка су се саме прелавале и полагале оружје, а неке су хва-
тане у покушају да се неопажено провуку кроз заседе 
нашнх јединица Све те фупе су лутаче без нкакве орга-
низоване команде. Најчешће су се фупе формираче по 
тернторијалној припадности (из нстог фала, општнне, 
среза, и сл.). Официри су скоро у целини напустили своје 
једннице и покушавали су да се са мањим фупама изву-
ку из обруча. 

Претресајући простор Зеленгоре и целог простора у 
троуглу Дрине и Сутјеске, наш батал>он је заробио неко-
лнко официра из Команде стана Врховне команде Драже 
Мнхаиловнћа, неколнко виших офицнра и стотине четни-
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ка. Исто тако, заплењена је већа количипа архиве Врхов-
не команде. У току претраге терена Зеленгоре, јелног 
дана смо успели заробитн 3 официра (Један мајор и два 
капетана). У гоку пута до Штаба батал>она мајор нам је 
говорио да је он предратин комуниста и да се у четни-
цима на\аЈИо по залатку Партије. Нисмо са њнм полемн-
са\и, већ смо му рекли да он то изнесе у Штабу батаљо-
на и, ако може, нека то докаже. Он и други официри су 
нам прнча\и да и.м је био цил> ла по сваку цену треба ла 
се пробију у Србију, где би прикупили јаче снаге и наста-
вили са борбом нротив партнзана У томе би их иомагала 
Енглеска. Мајор је имао карту на којој су били уцртани 
правци иродора четннка у Србију. Колико се сећам, то су 
биле три групације: центра\на груиа, под команло.м Ара-
же Михаиловића, требало је да се пробије правцем: Ка-
линовик - Фоча - Пл>евл>а - Пријепоље - Златар; десна 
групација: Зеленгора - Шћепан Поље - Плевља; лева гру-
па: Ка\нновнк - Горажле - Бајина Башта - Тара планнна. 
Са лево.м и десном групацнјо.м, пре.ма њиховнм изјавама, 
команлова\н су Кесеровић и Рачић. 

Једног данасмо ухватили једног пуковника који је 
био сам. Није хтео са нама да разговара сем што нам је 
рекао да је он шеф пропаганде у Врховној команди. 
Спровели с.мо га са групом офнцнра у Фочу - Штабу 37. 
дивизије. 

Број заробљених четника је бно веома великн, тако 
да их нисмо ни бројали, већ после разоружавања спрово-
дилн с.мо их у Фочу, где је бно оформљен логор. 

Четници су потпуно нанустилн све евоје рањенике и 
оставили их без основне помоћи и било какве бриге око 
њих. То је пружало стравичну слику на сваком кораку. 
Изгинуле нису сахрањивали. Неки од рањеннка су нам 
говорили ла је велики број теже рањених био ликвнди-
ран од њихових старешина. Тако су поступали са изне-
моглнм четннцнма, којп нису били у стању да издрже ла-
ноноћне маршеве. То су чинили на целом путу преко 
Трескавице, Калиновнка, Зеленгоре, све до Арине. 

На сваком кораку налазилн су се лешеви несахран>е-
них четника, а групе тешких рањеннка беспомоћно су 
очекивали да им неко укаже помоћ. Лакши рањеницн су 
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лутали ш у м а м а даннма без хране и помоћи. Разбијене 
ф у п е ч е т н п к а разлнчнте јачине (било је ф у п а од 5 до 10, 
и од 50 до 100 четника) лутале су по шумама Зеленгоре 
тражећи неки нзлаз, који нису моглн наћи. Били су ско-
ро потпуно изнемогли од глади, прљави, поцепани и 
вашљнви. Такву судбнну су доживели познати кољачи, 
којн су били страх и трепет, док су се налазили пол за-
штитом окупаторских снага. 

На нростору Зеленгоре - Врбница - Закмур - Јелача 
- Гранлићи, на коме су 13, 14. и 15. маја воћене тешке и 
огорчене даионоћне борбе прса у прса са обостраним ју-
ришима н протнвјуришнма, бригада је нма\а 12 погину-
лих н 20 рањених бораца и руководилаца. 

ћорћо НОВОСЕ\ 
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ЈЕДАН ОД ПОСЛЕДЊИХ 
РАТНИХ ЗАДАТАКА 

После ослобођења Сарајева 6. априла 1945. године, 
3. санџачка пролетерска бригада, око 15. априла 

1945. године, долази у рејон Власенице на заслужени од-
мор. Тих даиа у свим једнница.ма брнгаде, поред осталог, 
изводила се војностручна обука старешина и војника, а 
олржавани су и бројни партијско-политички састанцн. 
Поред обуке, бригада је повремено нзвршавала и борбе-
не задатке - »чишћење« терена у околини Власенице од 
заосталнх групица домаћих излајника. Рат је био још у 
току, па су се ти борбепи задаци употпуњавали теориј-
ском обуком ко.манди н јединица бригаде. 

У часовима одмора разговара\н с.мо често куда ће.мо 
после одмора. Хоћемо ли ускоро у вол»ени Саниак, за Ср-
бнју или ће и наша брнгада бити упућена негде па запад, 
у иове окршаје са непријатељем до коначног ослобоћенл 
наше земл>е. Већина је оних који желе да се вратимо у 
Саниак, јер прошло је много времена од када се ннсмо 
видели са својим лруговима, родбином и иријатељима. 
Бригада је још половином јануара 1945. године, одмах ио-
сле ос.\обоћен>а Прнјепоља, посела положаје у рејону Го-
ражда и од тала готово свакодневно воднла тешке борбе 
све до ослобоћења Сарајева. 

Мећутим, од свих тнх жел>а, како то обнчно у жи-
воту бива, није се остварила нн једна. Одмор бригале је 
изненала прекинут. Око 20. аирнла, не ссћам се тачно да-
тума, V ранн.м јутарњи.м часовима наш - 1. батаљон до-
био је нарећење, као и остале јединице бригаде, за 
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Група рхкоаадилаца саиџачких бршада 5. јуна 1945. у Фочи 

покрет. Ускоро, у колони по батал.онима, бригада је из 
Власеннце кренула ка Хан-Пијеску. Креће.мо се убрзани.м 
маршем, а са чела колоне непрекидно се преносе иареће-
н>а: »Брже, брже«. Ја, као и многи борци, питам се зашто 
и куда се то оволико журимо. Фронт је од нас далеко 
негде на запа.\у, а у близнни Власенице и шире ннје било 
јачих непрнјател>евнх снага. На краћнм застанцима или 
одморима некн борцн и старешине причају да идемо у 
Херцеговину. Тамо се, кажу, налазн већа групшшја чет-
ника Драже Михаиловића. Помињу н бројке од око де-
сетак хиљада. Већина од нас не верује тим причама, по-
себно о тако бројним снагама, али нас та ужурбаност 
кретања упућује на размншљања о веродостојности тих 
података. 

У тнм размишљањима бораца бригада наставља по-
крет усиљеним маршем ка југу. Од Хан-Пнјеска до Фоче 
маршевало се без одмора. Било је око пола ноћн када 
с.мо стигли у Фочу. Остатак ноћи прошао је у одмору. 
Спавали смо на отвореном простору, а у раним јутарњим 
часовима наставили с.мо покрет ка Зеленгори н даље ка 
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Неретви. Наредне ноћи нашди смо се на десној обали Не-
ретве у рејону Улога, где су једииице поседа\е положаје 
по реду пристизања. 

На супротној оба\и Неретве внде се стотине, чнни се 
хил>аде ватри, које у стварн обележавају лостигнуту ли-
нију и фуби распоред четника. Исте ноћи било је спора-
дичног нрепунавања и мањих борбн, а\н већн део ноћн 
протекао је у утврћнвању водних и четних положаја. По-
глед на бројне ватре на супротној оба\и Неретве упућује 
на размншл>ан>а о нстини прича које су се чуле у току 
марша о јачини четника на Неретви. На тим положајима 
оста\и смо дан-два, а затнм смо посели нове положаје на 
источним падинама Зеленгоре - три батаљона, а два ба-
тал>она (2. и 4) распорећени су на десној оба\и р. Дрине, 
V висини ушћа Сутјеске у Дрнну. 

Наш - 1. бата\>ои посео је положај и организовао 
одбрану у шнрем рејону с. Пријећел>, јужно од садашње 
комуникације Фоча - Тјентиште, око 1 до 1,5 км. 

Тежиште (чвор) одбране батал>она организовао је у 
центра\ном делу распореда батал>она у рејону зграле би-
вше жандармеријске станице. Граница бата\>она: лево 
Сутјеска, лесно 3. бата\>он. На крајњем лесном крилу, у 
првој линији, био је 5. батаљон. Оста\е јединнце бригаде 
поселе су положаје по дубини распореда. Дета\>ннји рас-
поред једииица није ми познат. 

На платоу око бивше жандармеријске станице фупи-
сана је већина аутоматског оружја из састава батал>она 
н јединица ојачања. Укутшо око 25 мифаљеза и пушко-
митрал>еза. Никада раније ја, веровагно и остали борци, 
нисам видео толнко аутоматског оружја на тако малом 
простору. То на.м је уливало поуздање н сигурност у одб-
рану тог дела и целине положаја нашег бата.\>она. Док су 
борци раднли на утврћивању положаја Команда батаљо-
на (командант Момир Мнтровић и политички комесар 
Миодраг Радосавл>евић), а и команде чета - свако у сво-
јој надлежности одржа\и су састанке са иотчињенњм 
старешинама и указа\и нам на озбиљност ситуацнје и 
значај одбране тог дела положаја бата\>она и шире. 

Око 20.00 часова, док су војници 1. вода завршава\н 
послелње радове на утврћивању положаја нашег вода. 
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добмо сам задатак да са делом вода поседнем додељенн 
рејон испред предњег краја одбране и вршнм осматрање 
- извиђање на прилазнма положају нашег батаљона. Са 
задатка смо се вратнли после пола нођи. Бнли смо умор-
ни н поспани. Придружили смо се осталим борцима на-
шег вода и чете и убрзо је свако себи бирао и уређивао 
»лежај«. Изабрао сам н себи један од бољих »лежајева« п 
разместио се за одмор. Торбнца испод главе и аугомат 
на руци били су наши улобни јастуци и покривачи. Ноћ 
је велра п тиха. Хиљале звезда светлуца са неба и осве-
тљава нам распоред. Видљивост је добра нако нема ме-
сечине. Прохладно је и то је вероватно разлог да не могу 
брзо да заспим. Лежим и размишљам о путу који смо не-
давно прешли до тог положаја. Терен пспред нас врло је 
нспресецан. Падине су стрме н тешко је савладати их без 
борбе, а посебно у борби, уколико до ње и дође. Непри-
јатељ се ннгде не чује. Нн један пуцањ се не оглашава. 

Сна још нема. Мнсли се брзо смењују једна за дру-
гом. Хоће.мо ли успети ла нзвршимо задатак? Хоћемо ли 
задржати тако бројне четничке снаге? Наша бригада је 
сама на тим положајима, а њих је, кажу, на хиљаде и сви 
до једног желе што пре савладати Дрнну и наставнти 
пролор ка истоку. На свако пнтање одговор је само је-
дан. Хоћемо. Издржаћемо и успегн. V то ме уверава са-
став и јачина оног оружја које сам пред ноћ видео. По-
ред тога, много смо јачи у односу на 1943. годину, када 
је 3. санцачка бригада била у заштитници главнине снага 
НОВ у бици на Сутјесци. Брнгала је и тала извршила сво-
је задатке, иако уз велике губитке. Сада иаш - 1. батаљон 
има аутоматског оружја колико цела брнгада у оно вре-
ме од пре две године. Уз све то имамо велнко искуство 
из свакодневних борби, па борбени морал и жељу да се 
ускоро видимо са својима. У тим мислима лагано сам 
»тонуо« у први сан. 

Спавао сам неко време. Много или мало - ни сада не 
знам. Пробудила ме снажна мнтраљеска ватра - наша и 
непрнјатељева. Појединачнн пуцњи се не чују. Док дола-
зим себи и враћа.м се нз сна у стварност, интензнтет ват-
ре је све снажнији. Ускоро се чује налвикивање и псовке 
четннка. Јуриш за јуришем се наставља ка нашим поло-
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жајима. Наша оружја иемрекидно, у краћим или дужмм 
рафалима, туку непријатељеве снаге које су нам све бли-
же. Четииди наступају V таласнма. На сопствене губитке 
се не осврћу. Живи газе преко мртвих у журби да нас са-
владају и наставе пут ка Дрини и Србијн. Наша брш-ада 
им се препречила на то.м путу и као живи зид стоји не-
победива као и много пута раније. V борби за слободу 
бије још један тежак бој. Зна.мо шта би значио њихов по-
новни долазак у Саниак и Србију. Знамо шта бм се по-
ново догаћало у тек ослобођеним и напаћенн.м деловима 
наше земље управо од ових окупаторских слугу и издај-
ника свога народа. 

V тој непрекидној ватрп која ее распламсала између 
нападача и бранилаиа у ушнма као да поново чујем речи 
ко.манданта батаљона: »Чегницима се не сме дозволити 
продор иреко Дрине. Не с.мемо и нећемо дозволити да се 
понови братоубилачка борба у Санџаку и Србији«. Те по-
следње реченице мз задатка командамта батач>ома сва-
ком од нас бораца и руководнлаца дају нову снагу да ос-
танемо на свом положају и омогућимо извршење послед-
њег ратиог задатка наше бригаде. Али, с времена на вре-
ме појави се сумња и питање да се ипак иегде не наруши 
наш систем одбране, негде на спојевнма измећу батаљо-
на. Тешко је контролисати сваки простор на тако испре-
сецаном земљишту. 

На жалост, та сумња ускоро се претворила V ствар-
ност. Наш вод и остале јединице батал>она на овом делу 
иоложаја добиле су задатак да напусте ове положаје и 
хитно се упуте ка реци Сутјесци. Одбрана положаја на 
десном крилу батаљона није издржала сталне на\етс чет-
ника. Четници, на том сектору, извршили су дубок про-
дор и у таквој ситуацији наша - 2. чета 1. бата\>она и де-
лови ојачања нашли су се у окружењу. V колони по је-
дан, користећи испресецаност тереиа, крећемо ка реци. 
Убрзо људство тих јединица прикупља се на заравни у 
близинп реке Сутјеске. 

Команда чете, после краћег договора - проиене сн-
туације, одлучила се да се пребацимо иа десну оба\у 
Сутјеске и даље, преко Вучева, обилазним путе.м поново 
се спојимо са главнином батаљона и бриг&\е. Пут ће 
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бити веома манораи и дуг, алн другог реше»ва у тој си-
туадији нема. Испред нас је Сутјеска - ведика водена пре-
прека, а лево, само око 200 метара од нас, на\ази се неп-
ријатељ. Густа шу.ма и испресецаност терена је наша ве-
лика предност. Четници нас не виде. Вероватно и не зна-
ју за нас. Журе да остваре што већи продор у дубнну 
одбране бригале. 

После краће прнпреме почињемо савлаћивање реке 
газом. Учнњен је први покушај да у колони по четири 
преће.мо на леву оба\у Сутјеске. Први корацн челних бо-
раца и руководилаца - најснажнијих и најодважнијих 
нису нас охрабрили. Напротив, већина је помислила ла 
неће успети. Река је вео.ма брза, хдадна и дубока. Среди-
но.м реке дубина је око 1,5 метар, а местимнчно и више. 
Убрзо се олустаје од даљег кретања и сви смо забринуто 
посматрали набуја\у реку у потрази за бољим решењем. 
Ускоро, комесар чете Урош Голубовић позива на краћн 
састанак и договор све комунисте и скојевце. 

Изложио је ситуацију у којој се налазимо и неопход-
ност преласка реке ако желимо доћи до главнине брига-
де. Тражио је добровољце који ће препливати реку, пре-
нети уже и уз помоћ ужета обсзбеднти поузданнји пре-
лаз реке свим јединнцама које су се нашле на том делу 
положаја бригаде. На жа\ост плпвача је ма\о, а већнна 
је и несигурна на овако брзој реци каква је Сутјеска била 
тих дана априла 1945. године. 

У очекивању добровољаца из строја се излваја Ба-
мил Терзнћ, водни делегат из Прибоја. Не сећам се да ли 
се јавио добровољно или му је ко.месар поставно партиј-
ски задатак, а \н он се ужурбано поче припрематн да 
преплива Сутјеску. Док је Бамил замотавао своју одећу 
и ходао поред реке тражећи најпогодније место где ће 
запливати, ми смо спаја\и неке појасеве (део народне 
ношње у неким делови.ма Сандака) које су борнн уступи-
ли и војничке онасаче. 

Тако је од појасева и онасача импровизовано »уже« 
и Бамнл веза један крај овог ужега око себе, а други смо 
везали за јелно дрво. Овај су крај и борци прилржава\и 
у својнм рукама. Потом се Ба.мил хитро баци у таласе 
хладне Сутјеске и снажним замахо.м руку заплива ка ма-
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тици реке. Сии пратимо Намилов сваки покрет, а оп пли-
ва храбро и олважно, без страха и панике. Ускори је на 
супротној обали. Ралост је вилљива код свнх и нада да 
ћемо ускоро сви бити поред њега. 

Убрзо је уследило нарећење за припрему и поновнн 
покушај прелаза реке. Постројавамо се у колону по че-
тири, као и раније. На челу колоне је, у првом реду, наш 
команлнр чете Милош Боланџић и још неколнко снаж-
них бораца какав је и Милош. Команднр гласно даје по-
слел1ва упутства. »Ходати лагано, без панике, не олвајатн 
стопала од дна реке. Једном руком, внсоко изнад главе, 
држати оружје и волити рачуна да се не укваси. Другом 
руком чврсто се држати за суседног друга«. 

После тог упутства и нарсћења колона загази у реку 
и лагано одмиче од обале. Чело колоне је већ 5 - 6 ме-
тара од обале. Колона се креће лагано, али сигурно. До-
шао је ред и на део колоне у које.м сам ја, Араго и још 
неколико бораца. Загазили смо у реку и лагаио се кре-
ћемо према упутствима које нам је лао команлнр чете. 
Већ смо 3 до 4 метра улал>ени од оба\е, а вода нам је из-
над појаса. Хладна је п брза. Сал је осећам лругачије него 
док сам је посмаграо са оба\е. Челни редови колоне прн-
ближавају се супротној оба\и, појединци већ су на оба\и 
и ирате кретање колоне, посебно оиих у волн н који се 
припремају да загазе у реку. 

Наједанпут неко са средине реке повика: »Уже је 
ирекинуто«. Наста комешање. Страх је приметан код ве-
ћине. Јелни покушавају пролужити кретање напред, али 
се већина враћа назад. Настојимо сачувати разум и хла\-
нокрвност, али снага воде, посебно на матици, јача је од 
премрзлих бораца Само су онн иајснажнији н храбри ус-
пелн да се дохвате десне обале Сутјеске. Аео људства 
вратно се на обалу са које смо пошлн, алн нас је још до-
ста у реци. Свако, како зна н уме, борн се са таласнма 
набуја\е реке. Неки су има\н у томе више среће него 
знан>а, мећу њима и ја, да нх вода нзбаци на веће камене 
плоче. 

На једној од тих плоча прихватно ме је комесар чете 
Урош Голубовић са још једннм борцем. Тројнца с.мо на 
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тој каменој плочи. Вода гече преко нас. Само нам је глава 
изнад воде. 

Лево од нас, такође на једном великом камену, на.\а-
зн се Драго (не сећам се презимена) са пушкомптрал>е-
зом. Борци са обале добацују нам преостаде појасеве и 
друга приручна средства да нас извуку из реке. Низвод-
но видим неколико бораца које је матица захватила. Бор-
ци се даве и нестају ми из внда у таласима Сутјеске иди 
су већ сувнше удал>енн да их видим само као веће црне 
тачке. Њима се помоћи не може ни са једне обале. Да-
леко су од обале. Десетак метара низводно препознајем 
једног од бораца - Расима из околнне Новог Пазара. Сна-
жан п храбар борац није нмао доволше снаге да победн 
набујалу и хладиу Сутјеску. Остале борце не препознајем, 
већ су далеко ол мене. 

Драго ме зове: »Абдурахмане, ла ли ћемо ми издржа-
ти? Хоћемо ли остати у таласима Сутјеске као и многи 
другови у 1943. години«? Нисам имао времена да му од-
говорим. Прнхватио сам појас којн мн је неко од бораца 
добацио са обале и ускоро сам бно нзван воле, као н 
многи лруги борцн премрзао и преплашен од свега оног 
што се догаћало. 

Најтежи тренуци су иза нас. Срећујемо оружје, одећу 
и обућу. Комесар чете преузео је команду тог дела чете 
и осталих јединица које нису прешле на супротну обалу 
Сутјеске. Оценио је да није упутно да се учини и трећи 
покушај за прелаз реке, па је наредио да у колони по је-
дан извршимо покрет левом обалом реке Сутјеске ка ње-
ном ушћу у Дрину V намерн ла се спојнмо са осталим де-
ловима батаљона и бригаде. 

После 3-4 часа кретања срели смо се са деловима на-
шег батаљона н неким деловима бригаде. Свако је при-
чао шта је доживео у току прошле ноћи и тог дана, а већ 
после нодне отпочела је велика акцнја и свакодневне 
борбе са разбијеним групама четника на целом простору 
Зеленгоре. У тим последњнм борбама на Сутјесци н Зе-
ленгори изгубили смо више лругарица и другова. Борбе 
су биле жестоке, изненадне, и грајале су све до краја 
маја. 
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Као п 1943. године, остало је доста бораца п руково-
дилаца 3. санцачке бригаде на Сутјесцн. Они ннсу доче-
кали слободу, која је била на помолу, и завршетак рата, 
нитн су дочекали сусрет са својим најдражим у многим 
крајевима Санцака и у околини Пнрота. 

Рат у Европи је завршен (9. маја 1945), а наша бри-
гада је још ратовала у борби са домаћнм нздајницима. 
Тек половином јуна 1945. године, бригада је напустила 
ове крајеве у Босни, извршнла покрет преко Горажла, 
Чајнича, Сјенице, Рашке, ло Ужичке Пожеге и Ужнца, 
где су размештене јединице и команда брнгале рали из-
вршавања нових задатака у миру и слободи. 

Абдурахман ХЛЦИБЕГОВИН 
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Ч Е С Т И Т К А В Р Х О В Н О Г К О М А Н Д А Н Т А 
М А Р Ш А Л А Т И Т А 

Араги другови, 
За ваш празник - дан јединице и јубиларну 30. годиш-

њицу формирања 3. пролетерске (санџанке) народноосло-
бодилачке ударне бригаде упуНујем вам најсрдачније чес-
титке и најбоље жел>е. 

Ви се данас, у миру, обучавате и васпитавате на тра-
дицијама славне ј. пролетерске (санџачке) бригаде, а то је 
не са.\10 часг већ и велика обавеза. Трећа санџачка, фор-
мирана пре три деценије, прошла је тежак борбени пут. 
Крвљу њених бораца натоњгеиа су многа бојишта широм 
наше земље. Из строја 3. санџачке, сачо на Сутјесци, у 
току 5. офанзиве, погинуло је 282 борца и руководиоца. Ју-
наштво њених бораца и старешина, и у најтежим ситуаци-
ја.ма, служило је за пример. Она је дала 20 народних хероја 
Југославије. 

Посебне странице историје 3. санџачка је исписала у 
јачању братства и јединства. V њешсм редовима, од првог 
дана оснивања, бори. ш су се ра.ме уз ра.ме Муслимани, Цр-
ногорци, Срби и припадници других народа и народности. 
Њихов самопрегор и одлучност били су у правом смислу 
речи пролетерски. 

Резултати вашег рада у извршааању војничких задата-
ка, социјалистичком васпитању, јачању братства и једин-
ства, сарадњи са народом, реализацији концепције опште-
народне одбрале и други најбо.га су гаранција да достојан-
ствено и часно испуњавате завете бораца-иролетера. 

То ме, драги моји другови, много радује и жел>а ми је 
да и убудуће постижете још веће успехе. 

ВРХОВНИ КОМАНДАНТ 
ОРУЖАНИХ СНАГА СФРЈ 

Марпшл Југославнје 
Јоснп Броз Тнто, с.р. 
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