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Предговор 

Т ридесет прва српска ударна бригада бшш је фор-
мирана од бораца из Шумадије, Поцерине, Поса-

вине, Тамнаве, Колубаре и из свих других крајева Југосла-
вије. 

Њени борци су пошли стазама обележешш вековном 
традицијом тежње за слободом, верујући у истинске и неу-
ништиве вредности слободе и хуманости. На свом борбе-
ном путу борци бригаде изграћивали су и носили дубоку 
веру и свест у неизмерну снагу братства и јединства на-
ших народа и народности, у ослободилачку и револуцио-
нарну мисију југословенске раднинке класе и њену аван-
гарду. Окренули су се сопственој прошлости, као подстре-
ку за ослобоћење земље и за изградњу нове, боље будућ-
ности. За њих је слобода била и остала најузвишенија и 
најсветлија мећу свим људским лепотаЈиа и вредностима. 
Зов слободарског родног краја одвео их је веома младе на 
највећа попришта револуције. Нису бирали географске 
просторе нити рејоне за иОеале револуције на којима ће се 
борити против фашистичких освајача и њихових слугу. 
Увек су били у жаршиту борбе и првим линијама фронта. 

V саставу 31. српске ударне бригаде би.ги су потомци 
оних јунака из чијих подвига и прегнућа зрачи дуга и бо-
гата традиција у борби за слободу и оних који су у крај-
њем исходу увек побећивали јачег и опремЈЂенијег непри-
јатеља. 

Не мирећи се ни једног момента са окупацијом и ко-
Јиадањем бивше Југославије, српски народ, као и остали 
народи Југославије, наставио је да се бори за своју слобо-
бу, упркос оном малом броју издајника који су ту борбу 
одлагаЈШ из личних интереса. 

Било је природно што се српски народ мећу првима 
масовно одазвао позиву Комунистичке партије Југославије 
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за устанак и што је управо прва устаничка пушка пукла 
у Белој Цркви, само три месеца после изгубљене слободе. 
То је био сигнал и подстрек на устанак у целој Југослави-
ји. Огромна већина српског народа, радничка класа, 
сеЈЂаштво, омладина и напредна интелигенција остали су 
верни том курсу, упркос терору и репрессиија,ма немачких, 
бугарских, итсиијанских и маћарских окупатора и њихо-
вих помагача - четника, усташа, ЈЂотићеваца, балиста и 
других. Прекаљени у илегалној и отвореној борби за сло-
боду, они су, ступањем у 31. српску ударну бригаду, одмах 
постсиш равноправни борци старијих јединица Народноос-
лободиЈхачке војске ЈугосЈШвије (НОВЈ). 

О борцима 31. српске НародноослобоОњЈачке ударне 
бригаде (НОУ) у књизи је написано: »Држање бораца у це-
лини је потврћивало њихову спремност да за ослобоћење 
земље, праведније односе и бољи живот свога народа-жр-
твују све што имају, па и своје животе - последњи атом 
Своје снаге и последњу кап своје крви... Самоодрицање 
бораца било је огромно. Оно је мотивисано великим пат-
риотизмом, жељом да се пружи што већи допринос борби 
за национално ослобоћење и свешћу да се боре за боље и 
праведније друштво... Све што су млга/ш и могли - уно-
сили су у борбу«. 

Њихово »најглавније оружје био је високи морално-по-
литички ниво«. 

Борци 31. српске ударне бригаде учествовали су у бор-
бама за ослобоћегве Обреновца, Београда, Шапца, а затим 
у борбама у Срему, нарочито око Отока, Раче и Шаренгра-
да. Бригада је, такоће, учествовала у пробоју сремског 
фронта, у ослобаћању Винковаца, Бакова, Нове Градшике, 
Окучана, Дугог Села, Загреба, Самобора, Кумровца, да би 
на крају рата стигла до Целм. 

Бригада је прешЈга дуги борбени пут од Љига до Козја 
код Цеља, водећи најтеже борбе ослободиЈгачког рата на 
главном правцу удара армијске групе у саставу 21. српске 
ударне дивизије у Срему, Словенији, Хрватској и Славони-
ји. На том путу је била од становништва топло и радосно 
дочекивана као ослободилачка јединица братског народа. 

У тек ослобоћеном Загребу омладина Хрватске је 31. 
српској НОУ бригади упутила писмо следеће садржине: 
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»Лраги наши борци, наша српска браћо, 
Шаљемо Вам наше поздраве и стишћемо Ва,и јунанке деснице 

у знак захвалности за помоћ при ослобаћању наше драге домовине 
и нашег главног града Загреба. 

Чврсто је ово наше јединство, јер смо га исковали у борби. Оно 
је постало још јаче сада у овим борба.иа за коначно ослобоћење. 
Млади Хрвати су у борбама за Београд, Ви млади Срби гинули сте 
за ослобоћење Хрватске и Загреба. У тој борби ми смо Вас пратили 
и помагали. 

Данас пред нама, свима народима Југославије стоји задатак из-
градње порушене земЂе. Тај задатак извршићемо повезани онако 
као што смо били повезани у овој тешкој борби. Ми Хрвати зајед-
но с Вама, са Словенцима, Македонцшш, Црногорцима и Босанци-
ма, сачуваћемо границе наше заједничке домовине Југославије. 
Наша омладина у позадини радиће ударнички да наша домовина 
Југославија постане срећна зем^Ђа наших срећних народа. 

Аругарски и братски поздавља Вас 
Омладина Загреба и омадина цијеле Хрватске«. 

На свом ратном путу бригада је изводила борбена деј-
ства и сагореваЈга у непрекинутим јуришима од Београда 
до коначног ослобоћења земље. На свом борбеном путу 
хиљаду младића и девојака је погинуло, а двоструко више 
рањено. Њени борци су у околини Цеља приЈгожиЈШ по-
следње жртве, испалпли су последњи метак другог свет-
ског рата равно десет дана после његовог званичног за-
вршетка, потврћујући тиме високу свест и све вредности 
истинских учесника велике народне револуције. 

Тридесет прва српска ударна бригада била је носилац 
братства и јединства и изградње нове слободне федератив-
не Југославије, домовине свих њених народа и народности. 
Њен борбени пут данас и сутра представЈЂа својеврстан 
позив на надахнуће свима који долазе, својеврстан позив 
на незаборав на основне тековине наше велике револуције, 
за најузвишеније људске идеале. 

Монографија »31. српска ударна бригада«, која је још 
V рукопису добила награду Савеза удружења бораца на-
родноослобо д ил а ч ко г рата (СУБНОР-а), Социјалистичке 
републике Србије »Драгојло Дудић« за 1985. годину, пру-
жиће војницима и старешинама јединица Југословенске 
народне армије, посебно јединице које наставлмју тради-
цију 31. српске бригаде, омладини, ћацима и студентима, 
слику о борби и животу бригаде колико је то могуће на 
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овако ограниненом простору. Верујемо да ће их она над-
ахњивати за нове подвиге у обуци, савлаћивању наставе и 
раду, у усвајању схватања да се слобода и независност и 
данас мора бранити и оружјем и да ту ни за кога не може 
бити изузетака. 

Као што су били поносни борци 31. српске бригаде, 
носиоци велике ослободилачке мисије, тако треба да буду 
поносни и војници и старешине јединице која нассав.гм 
њене традиције одлучно стојећи, као припадници једин-
ствене Југословенске народне армије, у одбрани целокуп-
ности југословенске територије, јединства и независности 
СФРЈ, са сазнањем да никакви други појединачни интере-
си не могу бити већи и важнији од општег интереса ону-
вања нове Титове Југославије и њене слободе. 

Борци ове бригаде, њихова родбина и пријатељи, изра-
жавају захваЈгност аутору Исидору Буковићу, који је овом 
књигом, улажући велике истраживачке напоре, рад и љу-
бав, отргнуо од заборава жртве једне м.шдости у борби за 
слободу и живот достојан човека. 

Секција бригаде се истовремено захваљује пуковнику 
Петру Вишњићу, вишем научном сараднику Војноисториј-
ског института, рецензенту и стручном редактору овог 
дела. 

Захва.Ђ\>јемо се Војноиздавачком и новинском центру 
који је омогућио да ова публикација угледа светло дана и 
да се наће у рукама читалаца. 

СЕКЦИЈА БОРАЦА 
31. СРПСКЕ НОУ БРИГАДЕ 

Б Е О Г Р А Д 
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