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ПРЕДГОВОР 

Аутори монојрафије „Седма српска ударна бршада" 
учинили су ћелики труд и успели да прикажу борбени пут 
бршаде од њеноI оснидања до краја рата. Од посебно! је 
значаја за о&ај иодухћат што су успели да прикупе обиље 
докумената из наших и непријатељских архида и да њима 
илуструју мно/е дошђаје, борбе и искушења којеје Бршада 
на сдом борбеном путу имала. Сшурно је да неки доку-
менти и подаци још нису нађени, али ђе то, сђакако, 
допунити даља истражиђања. Неоспорно је да оћа моно-
Јрафија предстађља значајно дело и као допринос даљем 
осђетљађању разђоја народноослободилачко! покрета на 
десној обали Јужне Морађе, односно на територији Црне 
Трађе, Лужнице и ђласотиначко1 краја. 

Сматрам дау ођом кратком иредшћору треба истађи 
да су аутори покушали, а иуспели, да читаоца доста добро 
обаћесше о терену на коме је формирана Бртада, о дреме-
ну и раздоју народноослободилачке борбеу заћичајном крају 
још пре формирања Бришде. Читаоци ђе сазнати да су 
Црна Траћа, Лужница и цео рејон десне стране Јужне Мо-
раће планински и ђеома сиромашан крај, са ћрло слабом 
пољоприђредом, да је станоћништђо печалбарско, да су 
сћаке 1одине људи масоћно одлазили у печалбу и тамо не 
само зарађићали за одржање жићота, не/о и долазили у 
дезу са напредним радничким покретом и упознађали се 
са идејама и актиђностима Комунистичке партије. Та со-
цијална структура станођништђа, класна припадност 
печалбара и њихођа патриотска осеђања, чинили су по-
дољне услође за рад Комунистичке партије ЈуГослаћије у 
иасама. Такође је поддучен стратешјски значај одо\ по-
дручја за сде осдајачке дојске, које су пролазиле одим краје-
дима и које су ш осдајале. Мислим да је добро што је у 
књизи речено да је одо подручје царска Бушрска сдојатала 
као састадни део неостдарене санстефанске Бушрске. На 
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шој осноки ш је и током II сдетскоI рата анектирала 
бу/арска фашистичка дојска. Употребом силе и терором 
бушрски окупатор је хтео да изћрши асимилацију стано-
днишшда и остдари сдоје санстефанске тежње, чиме су 
услоди за рат, поред осталоЈ, били за нас изузетно оте-
жани. Аутори су, на осноду проучених чињеница, у одом 
делу, коректно тумачили утицај Комунистичке партије, 
њену актидност и значају дреме припрема борби за ослобо-
ђење и у току целош рата. 

Ода моно1рафија дерно преноси један достојанстден 
и одлучан отпор народа према анексији и асимилацији коју 
су бушрске фашистичке дласти покушале да издрше на одом 
терену. Био је то не само отпор, не\о и борба на жидот 
и смрт да се сачуда национални идентитет и да се издојује 
слобода. Величина те борбе се оаеда иу масодном учешђу 
народа сдих узраста; ни крдади злочини окупатора нису 
ш моии заплашити ни поколебати да се бори за слободу 
и сдој опстанак. Старо и младо, женско и мушко, на целој 
тој шериторији, баш сди и сдуда, континуирано су додили 
борбу у сдим фазама рата. Кдислинзима је било тешко да 
се на одом терену одрже. Не1де се нису смели ни по-
јадљидати. 

Оно што је нарочито значајно, а чиме одај народ мо-
же да се поноси, јесте да су на одом терену у борби 
ирошид окупатора македонске и косодске јединице, заједно 
са српским јединицама, ту непосредно кодале братстдо и 
јединсшдо наших народа. Учинило ми се да јеу одој књизи 
мо1ло дише да се каже да су на одој територији не само 
борадили бушрски комунисти и антифашисти, не/о се одде, 
шакоређи, стдарао и одржао бушрски комунистички и 
аншифашистички покрет. Народ одош краја испрадно је 
схдашао интернационалистичке идеје наше Партије иумео 
да разлучи да дан злочина и недела бушрских фашиста 
посшоје и антифашистички борци у Бушрској који са фа-
шисшима нису имали ниче/ заједничко/. Зато је те борце 
народ одош краја не само чудао неЈо и непосредно помашо. 

Када је реч о дремену у коме је Бришда формирана и 
услодима раздоја народноослободилачкоI покрета на одом 
терену, мислим да су аутори успели да нам их дерно при-
кажу. БриШда је формирана када је устанак у одом делу 
Србије био у пуном јеку; тада је на територији ДрушЈ ју-
жноморадско/ одреда било дише од седам стотина бораца, 
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а иободна теришорија се простирала од Пчињедо Нишабе, 
десном обалом Јужне Морабе. Окупашорских снаш је било 
само на прузи и у Пироту, Власотинцу и Бабушници. Ода 
слободна територија била је потпуно оршнизодана, ради-
ле су команде подручја, команде места, оиштински и месни 
одбори дласти, орјанизације фронта, омладине, жена, 
школе, такорећи сћи оршни рећолуције. Тада је Партија 
имала снажанутицај на масе иуспешно јерукоћодила бор-
бом и рећолуцијом на оћом терену. 

У Шим услоћима указала се потреба за формирањем 
ћећих операшићних јединица које би омо\ућиле ефикаснпје 
наиаде на ћеће шрнизоне окупатора, на пру1у и прошире-
ње слободне шериторије и још ћеће омасоћљење наших бор-
бених јединица. Верујем да ће и ноћа истражићања још 
ћише допринети саиедаћању оћош ћремена и оћих дошђаја 
који шо заслужују. 

Упо/леду само/ чина формирања Бршаде, као и њено/ 
оршнизационо! и ћојничко/ сређићања, аутори су објекти-
ћно рекли оно што је било нужно, поштоћо што ми ни-
смо у то ћреме имали доћољно искустћа за оршнизоћање 
ћећих ћојних формација. 

Бележеђи борбена дејстћа Бришде, ћршена самоста-
лно и у сасшаћу 23. дићизије, аутори су о сћим фазама 
даћали исцрине податке. Посебно је ћажно што су се по-
сшарали да за Јотоћо сћаку борбену акцију прпкупе доку-
менша, било наша, било непријашељска. Тимеоћа књиш још 
ћише добија на значају, ио/отоћу што је до сада било 
ирикуиљено мало докумената или су била расута на ћише 
сшрана. 

Седма српска ударна бршада прешла је ћеома душчак 
борбени пут - од Црне Траће и Лужнице, преко Србије, 
Бео/рада, Босне, Хрћатске, Слоћеније, сће до западних \ра-
ница наше земље. На том путу имала је о/ромне ћојне и 
иолишичке успехе у борбама и походима. Њени су борци 
задашке изћршаћали бесирекорно и дисциплиноћано; били су 
заиста храбри и одћажни и израстали су у борбама у 
ћрсне ћојне и иолитичке кадроће. 

Знамо да је моно/рафија утолико успешнија уколико 
се ослања на ћеђи број конкретних историјских докумена-
ша. Ауторима оће књше то је, уиаћном, пошло за руком. 
Но, чини ми се да би књшу још ћише оплеменило да је не-
шшо шире захћађено осеђање бораца Бришде при сусрету 
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са Цркеном армијом која нам је била узор у борбама током 
рата, а тада наЈоћештадала крај рата и нашу заједничку 
победу над фашизмом. Сматрам да је требало нешто ђише 
рећи о радости и осећању печалбарске Бршаде која је, у 
састаћу 23. дићизије, учестћоћала у ослобођењу БеоЈрада, 
поштоћо што су борба за БеоЈрад и њешћо ослобођење би-
ли симбол победе наше рећолуције. Можда се мо!ло ћише 
ређи и о поносу печалбара док су пролазилп кроз Србпју, 
Босну, Хрћатску и Слоћенију и сусретали се са народом, 
коме су, заједно са осталим нашим јединицама носили 
слободу. Или, осећању поноса сћпх наших јединица док су 
немачки парламентарци пред њима иолаШли оружје на за-
падним Јраницама наше отаџбине. 

Импреспћно делује списак бораца из појединих села 
који су били у строју Бршаде приликом њеноЈ формирања. 
Бележење имена поЈинулих је наша обаћеза и дуЈ нас, њи-
хоћих ратних друЈоћа. 

Оћа књиЈа пма ћелику ћредност не само за борце 
БрШаде неЈо и за народ краја у коме је БриЈада стћорена 
и сћих крајећа кроз које је пролазила. Она ђе, сћакако, 
служити и као подстицај за даља, шира и потпунија истра-
жићања. Сада је оћа моноЈрафија крупан допринос истори-
оЈрафији наше ослободилачке борбе. 

Риста Антуноћић 

БеоЈрад, 4.XI1985. Јодине 
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