
НЕЗАБОРАВНА ЈУНСКА НОЋ 

Како је пропао план Гестапоа да у Ужицу 1941. 
ухапси групу родољуба 

У граду није било светла. Полицијски час је почињао у 19 и 
трајао је до 5 часова изјутра. У тим стравичним ноћима по улицама 
није било света. По граду се само чуо бат цокула немачких вој-
ника и кораци ретких пролазника којима су Немци дали „аусвајс". 

Двадесет и другог јуна окупаторска полиција је ужурбано 
радила. Немци су тражили имена истакнутих другова и другарица 
за које се рачунало да су комунисти. Спремао се лов на људе. Сви 
жандарми и градски полицајци повучени су у касарну. Неки од 
њих у прво време нису знали о чему се ради. Сазнали су то веома 
касно, непосредно пред почетак полицијског часа. Од њих је тра 
жено да немачке фашисте воде кућама оних чија су имена са тач-
ним ознакама улица и бројева кућа стајала на списку. 

На окупу патрола прочитан је списак. Настао је тајац. Раз-
мишљали су како ће тај посао обавити, са више или мање успеха. 
Гробну тишину је прекинуо глас једног жандарма, који је од ра-
није био под утицајем Партије. Свом претпостављеном је рекао да 
му је „жена на порођају", па је тражио само неколико слободних 
часова да је обиђе и види како је. Пошло му је за руком да добије 
дозволу за одлазак кући. И пошао је. А онда? Коме да се јави? 
Успут се окренуо неколико пута да би се уверио прати ли га ко. 
Отишао је кући Вуколе Дабића и закуцао на врата. За њега је знао 
ко је. Сав усплахирен брзо га је обавестио о плану хапшења. Тих 
тренутака жандарми и полицајци су још били у касарни. Списак 
је био дуг. Око 40 имена. Колико сећање сада служи тамо су били 
уписани ови: Аврамовић Миодраг, Бојовић Војимир, Веселиновић 
Драги, Видаковић Бошко, Видаковић Вељко, Вишић Душан, Вуч-
ковић Александар, Видић Добривоје, Веснић Мирослав, Дабић Ву-
кола, Дабић Цвета, Ђурић Желимир, Јевтећ Михаило, Мартино-
вић Драго, Марковић Обрад, Марчетић Никола, Маринковић Ве-
нијамин, Марић Миливоје, Пенезић Слободан, Пенезић Сретен, 
Петровић Војко, Петровић Добрила, Поповић Јеврем, Пантовић 
Витомир, Пантовић Будимир, Павловић Драган, Пантелић Жико, 
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Петаковић Здравко, Поповић Миладин, Росић Владан, Совровић 
Радомир, Симић Добро, Тодоровић Александар, Чизмић Алексан-
дар, Јечменица Миливоје, Боснић Миленко. 

Списак је био врло дуг, а времена да се сви обавесте врло 
мало. Вукола размишља. Гледа на сат и закључује: до краја поли-
цијског часа само још неколико минута. Нема времена за дуго 
размишљање. Налази Воја Бојовића и каже му: — Војо, треба од-
мах обавестити другове да ће ноћас бити хапшења. Војо излази у 
град и налази Пера Жегуљева, Воја Јокића и Николу Марчетића. 
У пролазу стиже да им објасни. Даје им задатак да обавесте све 
које знају. Тада је настала права трка. Оних који хватају и оних 
који се склањају. Комунисти и млади скојевци имали су велики 
задатак: умаћи непријатељу! Драго Мартин је обавештен, али му 
Је у повоју тек рођено дете за којим је толико чезнуо. Гледа у 
њега, гха у своју жену. Размишља: „Ако се склоним, растргаће их 
звери. Ако останем стрељаће ме"! Жена му кроз сузе каже: „Иди, 
Драш, а с нама што буде". Он одлучује да пође. Љуби малу ћерку 
и поздравља се са другарицом. Полази. Касно је. На вратима је 
полиција. Одводе га. Те ноћи и још многих других, у његовој кући 
није било сна. . . 

Иако је полиција брижљиво и у највећој тајности припремала 
спискове, снага Партије била је јача. Сви другови били су обавеш-
тени. Само двојица нису стигли да се склоне. Њих су фашисти 
одвели. И стрељали су их. У ноћи између 22. и 23. јуна 1941. го-
дине, у замраченом Ужицу Немци и домаћи издајници ловили су 
другове који ће само неколико дана касније спремати планове о 
оснивању партизаноких чета и батаљона. Оида је у граду био на 
снази полицијски час; када су на кућама биле излепљене плакате 
са списковима стрељаних и обешених родољуба; када је одјекр1-
вала песма немачких корачница, а на видном месту у граду истак-
нута велика карта Европе са пободеним црвеним и белим игли-
цама које су се свакодневно померале у правцу Истока у правцу 
Москве, Лењинграда и других совјетоких градова. 

Прогањани другови припремали су устанак. Онда када је из 
гледало да је све изгубљено и да у нашем граду неће никада бити 
светла. Та ноћ, иако далеко, остала је у сећању. 

И не може се заборавити. . . 

Витомир ЧВОРОВИЕ 
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