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П Р Е Д Г О В О Р 

Због снажне офанзиве антикомуниста и неолиберала, по-
државане споља и изнутра, који настоје да све снаге анти-

фашизма и слободарства у Србији (Југославији) за време Другог 
светског рата, као организаторе и носиоце антифашизма, народ-
ноослободилачког покрета, прикажу, прогласе за непријатеље демо-
кратије, за ирационалне снаге, за „црвене терористе", јер их је орга-
низовала и предводила КПЈ, а рехабилитују, популаришу побор-
нике и актере квислинштва, колаборације, издаје, а посебно да суд-
ски, без обнављања судског поступка, политички рехабилитују ген-
ерала Драгољуба Михаиловића, вођу и команданта четничког по-
крета у Србији (Југославији), односно тзв. Југословенске војске у 
отаџбини, упркос чињеници да је југословенска историографија, 
српска посебно, не само научно истражила и вредновала његов 
настанак и ратни учинак, који аргументовано сведочи да је четни-
чки покрет Драже Михаиловића својом колаборацијом са окупато-
ром (Немачком, Италијом) и квислиншком влашћу у Србији (са М. 
Недићем и сл.) и терором над сопственим народом, компромитовао 
славну четничку организацију и традицију из ранијег периода и 
осрамотио слободарске традиције, борбу и допринос српског наро-
да - Председништво СУБНОР-а Србије је организовало и одржало 
Округли сто о теми „ЗЛОЧИНН ЧЕТНИЧКОГ ПОКРЕТА ДРАЖЕ 
МИХАИЛОВИЋА У СРБИЈИ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ", ко-
ји је одржан 25. септембра 2012. године у Београду. 

У раду Скупа са сопштењима, учествовало је 15 истраживача 
који су успешно, аргументовано осветлили настанак и активност 
четичког покрета у целини, а посебно његових тзв. „црних тројки", 
које су постојале код свих четничких бригада, са задатком да „реа-
лизују" политику, праксу „фамозног" слова „3" (заклати). Нажало-
ст, нису истражени сви крајеви Србије, али на томе се ради. 

Имајући у виду поруку мудрих Латина историчарима -
„Уегћа уо1ап! - бкпр1а гпапе!" (речи лете - написано остаје), и чиње-
ницу да је спознавање прошлости увек у функцији, у служби сада-



шњости и будућности, јер знања о прошлости нису само сведо-
чанство о њој и идентитету неког народа, већ и део прошле и сада-
шње стварности и начин да се реалистично размишља о будућно-
сти, објављујемо, предајемо јавности саопштења са Округлог стола, 
свесни да ништа није равно књизи, јер оне чувају „живе речи" у 
њима спавају човечије мисли, оне су најтрајнији и најпоузданији 
чувари памћења. 

Р е д а к ц и ј а 



О Т В А Р А Њ Е С К У П А 

Поштоване другарице и другови, 
даме и господо, драге колеге 

У име Председништва СУБНОР-а Србије отварам Округли 
сто о теми - „Злочини четничког покрета Драже Михаиловића у 
Србији у Другом светском рату". Част ми је што могу да вас по-
здравим, пожелим вам добродошлицу и успешан рад. 

Желим да укатко унапред укажем на два питања, прво, заш-
то држимо овај скуп и друго, шта од њега, са позиција историјске 
струке, и науке, очекујемо. Ево кратких одговора на ова питања, 
одговора у назнакама. 

Овај округли сто држимо у времену које већ дуго, годинама, 
траје, а кога карактерише отворена и груба политизација и идеоло-
гизација наше историје друге половине двадесетог века, нашег 
НОП-а, НОР-а посебно. 

У друштву и у историографији је наметнут такав однос снага 
да се отворено, агресивно врши рехабилитација политике и идеоло-
гије прошлости, укључујући и оне најмрачније и њених актера, про-
тагониста зла. Сведоци смо глорифковања и рехабилитације издаје, 
квислинштва, колаборације, злочина сваке врсте. 

Четнички покрет Драже Михаиловића се приказује као 
реална, прагматична, рационална политика и пракса у интересу 
српског народа, а НОП као неодговоран, ирационалан, штетан пок-
рет који је угрожавао опстанак српског народа. Намерно се забора-
вља, пренебрегава да је антифашизам био прогресиван, био међуна-
родна политика и потреба ради борбе, сламања фашизма, нацизма, 
милитаризма, а да су квислинштво, колаборација били изван тога 
тренда, то јест светске политике и потребе, и противници антифа-
шистичког покрета, коме је на челу стајала Антихитлеровска коа-
лиција састављена од Совјетког Савеза, Велике Британије и САД. 

На делу је акција, подстакнута изнутра и споља свим сред-
ствима, да се плански игнорише, заборави антифашизам у Србији 
(Југославији), само зато што су његови представници, главни акте-
ри били комунисти тј. КПЈ. У историографији, на жалост, влада 



премоћ аутора којп заступају, подржавају, рехабилитацију „анти-
антифашиста" (др Т. Куљић). Зато данас треба да понудимо, колико 
год можемо више, нових сазнања која нуде истину о Другом 
светском рату на просторима Србије, чији је НОП симбол наше сла-
вне антифашистичке и слободарске прошлости, а четнички покрет 
Драже Михаиловића компромитујући покрет српског народа. Про-
гласити четнички покрет Драже Михаиловића за антифашистички и 
рехабилитовати га правно, политички, морално, злочин је над чиње-
ницама, злочин над историјом и унижавање Србије, Срба, нас сав-
ременика тог покрета посебно. 

Одговор на друго питање шта струка очекује од овог окру-
глог стола је кратак: треба да подсети истраживаче Другог свтеског 
рата, и садашње и будуће, посебно оне који тобоже хоће не само 
судски, политички, већ и научно да рехабилитују четнички покрет 
Драже Михаиловића, а тиме и његове злогласне црне тројке и слово 
„3" (то јест заклати), о чему ће данас бити вођена аргументована 
расправа, да је критичко промишљање прошлости задатак, обавеза 
и једина вредност историјске науке, која је дужна да својом утеме-
љеношћу, научношћу супротставља: страстима - разумност, пред-
расудама - разборитост, догматизму - скепсу, манипулацијама - ис-
креност, политизацији - стручност, идеологизацији - научност, 
незнању - знање. Још је Херодот упозорио све јавне делатнике, а 
тиме и историчаре: „Будите господари своје воље а слуге своје са-
вести" тј. не лажите. 

И да закључим. Знање о двадесетом веку српског друштва 
веома је потребно, јер познавати прошлост значи разумети суштину 
прошлих догађаја, процеса, актера, па тиме и олакшати друштву да 
доноси мериторне одлуке о садашњости, да критички преиспита себе 
и друге, да препозна и напусти митове, полуистине, идеолошке кон-
струкције, да превлада полузнање, ослободи се натурених заблуда, 
уочи суштину процеса друштвеног равоја, идентификује идеје и пу-
токазе који воде напретку и пронађе тачку ослонца за будућност. 

Укратко, потребан нам је ауторитет истине, потребна нам је 
истина, не само о прошлости већ и о садашњости и висок степен 
историјске одговорности, јер без познавања своје (и међународне) 
прошлости, не можемо бити добри актери своје садашњости и про-
јектанти будућности. „Без памћења нема опстанка, оно мора да се 
поштује, чак ако је и окрутно" (Умберто Еко). 

1 Л 



Овим скуиом ми бранимо и самопоштовање НОП-а и нас са-
мих. Та велика количина мржње према НОП-у најбоље потврђује 
његов историјски значај. 

Историја је увек разоткривала оно што неке снаге покушава-
ју да прикрију, или погрешно прикажу. На том задатку је и наш 
округли сто и будућа публикација. 

Желим да наш рад буде успешан а дружења пријатна. 

Др Мирољуб Васић 



Проф. др Миодраг Зечевић, председник СУБНОР-а Србије 

П О З Д Р А В У Ч Е С Н И Ц И М А О К Р У Г Л О Г С Т О Л А 

Поштовани учесници, 
Другарице и другови, 

Вишезначајно је организовање овог „Округлог стола" запра-
во теме којом се бави. Агресивност потомака и поштоваоца српске 
колаборције са фашистичким окупаторима и снага неофашизма има 
за циљ да што пре заврши рехабилитацију фашистичке прошлости 
Србије, њених учесника а учињено дело прогласи за антифашис-
тички и патриотски чин. Неизмерну подршку пружила им је власт 
бивше владајуће партије у Србији 2000-2012.г. и тзв. слободна сред-
ства информисања која су се утркивала која ће више оспорити, 
омаловажити и укаљати НОП, НОБ и антифашистичку борбу срп-
ског и југословенских народа за време Другог светског рата. 

Централно питање које говори о злочиначкој прошлости и 
карактеру Равногорског покрета и Војске КЈ у отаџбини у исто-
ријској науци Је запостављено и заобиђено, некако замагљено. Као 
да су се историчари уплашили колико је у себи монструозног и не-
људског носио овај покрет и војска која се дичила словом „3" и кла-
њем људи. Да ли је држава Југославија не пописавши жртве и зло-
чине четника хтела да нам направи неку равнотежу између Уста-
шког и Четничког покрета или смо били у заблуди да је опрост јед-
нако забораву. Можда је осећај слободе и победе над фашистичким 
окупатором и његовим послушницима, потиснула сећање на зло ко-
је су учинили грађанима Србије. Дужност је историчара који још 
познају животно и научно ово време и нове снаге у историјској нау-
ци да исправе ову неправду која је учињена жртвама овог покрета. 

Четнички покрет није био само колаборационистички и ге-
ноцидни према другим народима и верама; био је покрет без јасног 
политичког и идеолошког опредељења, без знања шта хоће изузев 
да се не бори противу окупатора и квислинга и чека да савезници 
победе окупатора и он преузме власт и настави насиље које је било 
основа његовог опстајања и циљ и метод њихове борбе. То је по-



крет за кога нису иостојали окупатори у окупираној земљи већ 
побуњени народ кога предводе комунисти због чега треба уништи-
ти и једне и друге. Што је најтрагичније, покрет је био по духу 
атавистички, пун психопата према човеку, према народу, нељудски, 
невојнички и на тај начин упрљао основну одлика српске војске и 
српског ратника. Оно што су радили историјски су упрљали срп-
ског ратника и човека. Чинили су све оно што српском моралном 
ратнику није падало на памет ни према непријатељском а камоли 
своме народу. На срамоту Србије из овог покрета су израстали нај-
тежи злочинци у овом рату. 

Упрљали су част српског ратника не само издајом свога 
народа за потребе окупатора већ и нечовечним односом према љу-
дима. Под каме ове не војске већ злочинаца било је све што је људ-
ско - од детета у колевци до стараца, без обзира на пол, узраст и ме-
сто. Сулуди пир душевно поремећених који лижу каме својих жрта-
ва и данима носе кравава одела да се препознају као браниоци кра-
ља и отаџбине и власти за коју не схватају да је окупаторска, јер им 
окупатори не сметају. Сметају им у свом безнађу само побуњени 
народ противу окупатора и њихових слугу. Њима не сметају окупа-
тори и квислинзи били они српски, хрватски, словеначки и мусли-
мански, већ они који су се дрзнули да се боре противу окупатора за 
ослобођење замље од бројних окупатора и квислинга издаје свога 
народа. 

Разузданој и неодговорној руљи наоружаних пијаних психопата, 
који су иза себе у Вранићу оставили децу камама распорену у колевци, 
а у Друговцу у запаљеним кућама, поручује ген. Михаиловић: „Тако 
треба радити, само наставите, тражим да се угледају на вас". 

Потомци и поштоваоци тих злочинаца, жељни да се понови 
то време и те страхоте, хоће да, помоћу народних пара и њихове ме-
дијске куће која се зове РТС, а тада се звала „Слободне српске пла-
нине", сниме серију „Равна гора" да би се овековечило то патоло-
шко, атавистичко и сулудо време и понашање у њему и претворила 
га у национални допринос и част њихове отаџбине. 

Да ли постојећа власт - питамо се - треба да дозволи овим 
наследницима безумља, под фирмом слободе уметничког стварања 
са парама овог огољеног народа од оних који су због правдања себе 
и свог понашања за време НАТО агресије 1999.Г. на Србију, ини-
цирали снимање ове серије, што у свом интересу користе нескру-
пулозно и без трунке морала и савести разни редитељи, сценаристи 



и глумци најчешће у лику Бајића и његове породице, уз свестрану 
идеолошку и материјалну подршку РТС и Тијанића. Овом серијом 
се брани српска срамота, српска издаја и нечовештво зарад шаке 
сребрњака и идеолошке острашћености и мржње према антифаши-
зму и њеним борцима и доприносу победи над фашизмом. 

Њихов барјактар данас је „Блиц" који упорно наставља реха-
билитацију фашистичке прошлости Србије и свега оног што га 
идејно и политички данас изражава, посебно блатећи НОП, НОБ и 
партизане пратећи снимање и нашироко популарише серију „Равна 
гора". Његова финансијска и идејно-политичка спрега са снагама 
политичког подземља је данас обелодањена, тако да никога више не 
доводи у дилему његова припадност савременим неонацистичким 
опцијама и подземним токовима. 

Другарице и другови, ми који смо још живи, преживели те 
страхоте и имамо стварно и научно сазнање о овим патолошким 
злочинима - дужни смо да овај замагљени део историје злочина 
расветлимо. 

У име РО СУБНОР-а Србије који је организатор овог науч-
ног стола желим вам плодоносан рад и осветљавање замагљеног 
деловања Равногорског покрета и Војске КЈ у отаџбини за време 
Другог светског рата у окупираној Србији. 

Хвала вам на пажњи. 



Др Мирољуб Васић 

К А К В И С У Б И Л И Н О П И Ч Е Т Н И Ч К И 
П О К Р Е Т Д Р А Ж Е М И Х А И Л О В И Ћ А 

Због изванредног значаја и актуелности теме нашег Окру-
глог стола и будућих читаоца књиге коју ће „изнедрити" 

његов рад, сматрам да прво треба дати, указати на историјски 
контекст проблематике о којој се води расправа, и на циљеве, про-
граме НОП-а и четничког покрета и њихове напоре, борбу, допри-
нос да их остваре, указати на карактер рата који је тада вођен у 
Србији и зашто се данас тај рат тумачи на нов, неисторијски, ненау-
чан начин. Ограничено време и простор за обраду ових гштања, а с 
обзиром да је та проблематика научно истражена, условљава да овај 
текст буде претежно у назнакама, констатацијама, оценама тј. 
синтетички. 

Други светски рат (1939-1945.), који по величини разарања, 
патњи, насилној смрти људи и по значају за даљи развитак чове-
чанства, представља највећи оружани сукоб у досадашњој историји, 
био је посебно тежак, суров на просторима Краљевине Југославије, 
Србије посебно, и то не случајно. Моћни Трећи Рајх, као изазивач и 
главни актер II светског рата, био је посебно киван на Србију. Није 
зборављена њена улога и допринос у победи Савезника над цен-
тралним силама и нестанку Аустро-угарске монархије у I светском 
рату; био је огорчен на 27. март 1941., на одбијање приступања 
Југославије Тројном пакту, чиме је морао бити одложен и почетак 
напада (план "Барбароса") на Совјетски Савез; а посебно на дизање 
устанка, покретање оружане борбе у лето 1941. у Југославији, у 
Србији посебно, што је значило отварање новог фронта, чиме је на-
нета, наношена не мала војна, политичка и морална штета силама, 
снагама Тројног пакта. 

Краљевина Југославија је у Априлском рату 1941. доживела 
тежак војни, политчки, морални пораз, разгоропађени вођа Трећег 
Рајха А.Хитлер је наредио да она више не постоји као држава, што 
је и остварено, уз помоћ издаје, делом и војног врха али и хрватског 
народа, делом и словеначког, а посебно фолксдојчера широм земље, 



нарочито у Србији. Најгоре је прошао Српски народ, како у Србији 
тако и ван ње, а посебно у НДХ где је био изложен суровом 
истребљењу, геноциду, по оној формули 1/3 побити, 1/3 протерати 
и 1/3 насилно превести у католичанство, они су прогањани и из Ма-
кедоније, са Косова и Метохије, Баната, вршена њихова денацио-
нализацима и сл. Земља је поражена и понижена, али, како велики 
српски песник Алекса Шантић поручи „Волови јарам трпе а не 
људи. Бог је слободу дао за човека". Зато настају снаге отпора, сло-
бодарства, родољубља, антифашизма, али и снаге квислинштва и 
колаборације. 

Да се укратко потсетимо на ратну сцену Србије (Југославије) 
1941-1945., на груписања њених друштвено-политичких и војних 
снага, које ће одредити карактер рата и битно утицати на даљу суд-
бину земље. Та груписања у Србији су извршена: око Народно ос-
лободилачког покрета (НОП), кога је организовала и предводила 
Комунистичка партија Југославије; око четничког покрета Драже 
Михаиловића иза кога је стајала избегличка Југословенска краљев-
ска влада у ЈТондону, која је на Западу сматрана носиоцем државно-
правног и међународног континуитета Југословенске државе. Та 
Влада је Четнички покрет признала као тзв. Југословенску војску у 
отаџбини, а његовог вођу пуковника Драгољуба Дражу Михаило-
вића унапредила у чин генерала и именовала за министра војске 
(јануар 1942), а потом и за начелника Штаба Врховне команде (јуни 
1942). Присталице отворене колаборације са окупатором (квисли-
нзи) сврстале су се око генерла Милана Недића, кога су Немци по-
ставили за председника Владе у Србији (августа 1941) и око вође 
профашистичког "Збора" Димитрија Љотића, који су судбину Срби-
је (а тиме и своју) везали за победу Трећег Рајха и његов нови свет-
ски поредак. 

Шта поменуте групације, снаге прокламују, зашто се залажу 
и оружано боре тј. какав имају програм, шта нуде? 

КПЈ, као партија интернациоиналне идеологије и социјали-
стичке револуције чија је снага била у кризи старог друштва, антио-
купаторском и слободарском расположењу народа, у јакој, прека-
љеној илегалној организацији и у међународном упоришту у Коми-
нтерни (тј. Совјетском Савезу) опредељује се за оружани устанак 
против окупатора, за оружану народноослободилачку и антифашис-
тичку борбу (не признаје разбијање, нестајање Југославије као држ-
аве), као пут за ослобођење земље и за (ма да то јавно не про-



кламује) освајање власти. Као своју платформу КПЈ истиче: покре-
тање и развијање оружаие борбе против окупатора (офанзивна 
тактика) и у том циљу стварање Народноослободилачке (партизан-
ске) војске, као ударне снаге НОП-а; стварање нових органа власти 
(НОО), који ће постати основни облик политичког организовања на 
платформи НОП-а и бити гаранција будућег друштвеног полити-
чког преображаја; очување државног јединства Југославије и њених 
народа; истицање и оживотворење принципа да је народноослобо-
дилачка борба подједнако ствар сваког југословенског народа и да 
они само властитом борбом могу изборити право да одлучују о 
властитој судбини, што ће им отворити перспективу националног 
ослобођења и равноправности; популарисање и афирмисање те бор-
бе у оквиру антихитлеровске коалиције, како би се добила подршка 
и помоћ за њу и међународно признали њени резултати, тековине. 
КПЈ је, несумњиво, добро схватила да је II светски рат време за 
крупне историјско-друштвене промене. 

Водећи ослободилачки, партизански рат против окупатора, 
оружане снаге НОП-а, а особито после формирања пролетерских и 
ударних бригада и дивизија, шириле су устаничка жаришта и нове 
ослобођење територије. Оружане снаге НОП-а тј. Народноослобо-
дилачка војска Југославије бројала је, 1941. године, око 80.000, 
1942. око 150.000, 1943. око 320.000, 1944. око 600.000 и 1945., пред 
крај рата, око 700.000 бораца. Захваљујући успесима НОВЈ, посте-
пено се формирала физиономија друштвених односа у којима је до-
минирао НОП, а у њему КПЈ. Стварање АВНОЈ-а 1942., одлуке II 
заседања АВНОЈ-а (1943) које ударају темеље нове, друге Југо-
славије, стварање и јачање нове народне власти у свим крајевима и 
њено све масовније прихватање од народа - све је више изражавало 
и наговештавало начин револуционарог расплета ратне драме. 

Због чињенице да је НОВЈ везивала за своје ратиште знатне 
окупаторске снаге али и снаге квислинга и колаборације, које су се 
ставиле на страну окупатора, силе антихитлеровске коалиције су 
крајем 1943. и почетком 1944. године, у интересу даљег вођења ра-
та у Југославији, на Балкану, а тиме и у Европи, прихватиле и при-
знале НОВЈ за савезничку војску, армију и почео је оружано, ма-
теријално и политички подржавати, помагати. 

Четнички покрет Драже Михаиловића по свом настанку и 
карактеру представљао је антиокупаторску војску и политичку сна-
гу чији је основни програм био - очување Монархије с династијом 



Карђоврђевића иа челу, и капиталистичких производних и друштве-
них односа у Југославији. Определио се већ на почетку за дефанзи-
вну стратегију отпора (мада је и она била негација укупне српске 
историје, а офанзивна дејства императив сваког рата), све док западни 
савезници не сломе Силе осовине, а тиме и окупатора у Југославлији. 

Тај покрет ће (војно и политчки) у име тзв. „егзистенцијалне 
дијалектике", изабрати колаборацију (прикривену, па и отворену) 
са окупатором ради сламања, уништења НОП-а (тј. НОВЈ), кога је 
сматрао (оправдано) својим тренутним и потенцијално највећим 
противником, јер је било рационално очекивати да ће силе Анти-
хитлеровске коалиције поразити Силе осовине. Сарадња четничког 
покрета Драже Михаиловића са окупатором, гледано у целини за 
све четири ратне године, била је основа његове војне стратегије и, 
као таква, она је представљала негацију његовог првобитног опре-
дељења да буде анти-окупаторски, анти-фашистички, ослободила-
чки покрет. 

Четнички покрет Драже Михаиловића који је крајем 1943. и 
почетком 1944. године имао око 90.000 наоружаних бораца: у Ср-
бији око 33-34.000, у Црној Гори и Санџаку (зајендичка команда) 
око 22.000, у Босни и Херцеговини око 28.000, у Хрватској око 
6.000, у Словенији око 300 и у Македонији око 1.000 бораца, пред-
стављао је за НОП не само војничког противника, који сарађује са 
окупатором, већ и политичког, идеолошког, класног противника, 
који се бори да онемогући остваривање његовог задатка, програма, 
а то је обнова, стварање Федеративне Југославије и новог друштве-
ног поретка. О томе, поред осталог, сведочи и оцена, констатација 
из наредбе Врховног Штаба НОВЈ из октобра 1943. „ликвидација 
четничког покрета је наша стратешко-политичка задаћа". 

Снаге, присталице отворене сарадње са окупатором, које су 
предводили генерал Милан Недић и Димитрије Љотић, везују 
судбину Србије за победу Немачке. За Југословенску избегличку 
владу и западне савезнике они ће бити квислинзи, а за НОП издај-
ници. Да би остварили свој основни задатак - уништење НОП-а, 
Милан Недић, уз дозволу немачке окпациионе управе, формира тзв. 
Државну стражу (делила се на градску, пољску и граничну), која је 
бројала око 15-20.000 војника, а Димјитрије Љотић ствара Добро-
вољачки одред, који има око 3.200 војника. Укупна активност тих 
оружаних снага била је усмерена против НОП-а и у служби про-



вођења пацификације Србије и обезбеђивања коришћења њених 
привредних ресурса за потребе Трећег Рајха. 

НОП је, под вођством комуниста, садржавао тројака својства 
- антифашисгичка, национално-ослободилачка и социјално-еман-
ципаторска; залагао се, борио се за обнову Југославије као федера-
тивне, равноправне заједнице њених народа, своју политику теме-
љио на југословенству као виду интернационатшзма, на национал-
ној и социјалној еманципацији народа, ослањао се на Совјетски Са-
вез, али и на западне савезнике. 

Четнички покрет Драже Михаиловића борио се за очување 
Монархије и буржоаског поретка, али са превлашћу у њој омеђеног 
српског етничког простора, тј. Велике Србије. Тражио је кажњава-
ње криваца за издају у Априлском рату 1941. и за геноцид над 
Србима у НДХ. Милан Недић, као председник тзв. Владе народног 
спаса, негирао је свако обнављање Југославије, која је по њему била 
погубна за српски народ и Србију, а судбину будуће Велике Србије 
видео је под патронатом Трећег Рајха и његовог новог светског 
поретка. 

С обзиром на то да су се Дража Михаиловић, Милан Недић и 
Димитрије Љотић, прокламујући "борбени антикомунизам" као свој 
стратешки циљ и укупну активност, уз помоћ и садејство окупатора 
усмерили да војнички и политички униште НОП и НОВЈ, никаква 
сарадња војна и политичка између њих није била могућа. Основне 
карактеристике НОП-а и четничког покрета Драже Михаиловића у 
Србији у II светском рату су укратко следеће. 

НОП, партизани кога предводи КПЈ има јасне циљеве, про-
грам, ослободилачки, антифашистички, национални и социјални, 
укратко освајање слободе али и власти, јако вођство - Политбиро 
ЦК КПЈ, Врховни штаб НОВЈ, Председништво АВНОЈ-а, Нацио-
нални комитет ослобођења Југославије, и добро организовану и по-
литички свесну војску, која уз велике жртве даје ударце окупатору 
и везује његове знатне снаге за југословенско ратиште, помажући 
тако антихитлеровску коалицију. 

Четинчки покрет Драже Михаиловића, који је само делом 
покрет, а више војна организација, носи у себи крупне противуре-
чности: не ратује против окупатора, патриотизам знатног дела по-
крета, јер српски сељаци нису могли волети Швабе, поништаван је 
колаборацијом неких његових команданата са Немцима, Италијани-
ма и квислиншком влашћу М. Недића, чија је, узгред речено, специ-



јална полиција била гора од Гестапоа, прокламована од четника то-
боже биолошка заштита српског народа, као оправдање за борбену 
неактивност тј. да се не замерају окупатору, а он узвраћа репресали-
јама, била је у колизији са појединачним и масовним одмаздама, 
убиствима над народом тј. својим политичким и идеолошким 
противницима тј. против антифашиста (нажалост тај број никада 
није утврђен, а он је голем); прокламована припадност антихитлер-
овској коалицији, којој је објективно припадао и НОП и његов НОР, 
односно антифашистичком блоку, довођена је кроз читаво време 
рата у питање због оружане неактивности, јер бити антифашиста у 
рату значи борити се против фашизма, а не против НОП-а; 
деклеративно залагање за Краљевину Југославију било је у супро-
тности са пројектом омеђене, хомогене Србије; војничка дисци-
плина неопходна свакој војној организацији, у којој је субордина-
ција императив да би функционисала и била успешна, поништавана 
је бахатошћу и самовољом, безакоњем већине локалних и регионал-
них четничких команди; јавно, жестоко је критикована Краљевина 
Југославија, а истовремено нуђено залагање за бШш ^ио; формално 
савезништво са великим силама антихитлеровске коалиције није 
било праћено разумевањем њиховог став аи захтева да треба рато-
вати, пружати допринос победи и да будћа Југославија треба да бу-
де демократска федерација, у којој неће бити хомогене Србије као 
њеног хегемона. Заправо, четнички покрет Драже Михаиловића од 
средине 1943. све је мање сматран фактором обједињавања будуће 
југословенске државе, што је слабило његове позиције и јачало 
војну и политчку улогу и углед НОП-а и његове прокламоване 
политике обнове Југославије као демократске федерације. То је 
допринело да је политика и стратегија четничког покрета у односу 
на политику и стратегију (на делу) НОП-а, на унутрашњем и 
међународном плану, била инфериорна. 

Слободарски и антифашистички по настанку, а пасиван, не-
борбен, највећим делом колаборационистички, четнички покрет је 
своју укупну војну и политичку активност усмеравао против НОП-
а, а све је то допринело његовоој компромитацији, губљењу подр-
шке у сопственом народу, али и код снага антихитлеровске коали-
ције које су га се одрекле, а затим и код свог врховног команданта 
краља Петра II, који ће 12. септембра 1944. сменити Дражу Миха-
иловића и позвати четнике да се ставе на страну НОП-а и под 
команду маршала Тита. Тако да ће четнички покрет Драже Михаи-



ловића иостати жртва сопствене политике, тактике и стратегије, а 
неће бити жртва издаје западних савезника како то неки желе да 
прикажу, јер је Дража Михаиловић веровао, а показао се и као лош 
војник и политичар и обавештајац, да ће његова борбена неактив-
ност и колаборација, отворена али и прикривена са окупатором, 
бити опроштена због његовог антикомунизма, тј. настојања да уз 
помоћ окупационих и квислиншких снага онемогући НОП тј. да 
комунисти освоје власт, а Запад је желео по сваку цену борбену 
активност, а није хтео ни да се замера Совјетском Савезу који је 
носио, изнео уз огромне напоре и жргве терет II светског рата, а 
који је подржавао НОП. 

Данас је на делу патологизација НОП-а, НОР-а, свега соција-
листичког, комунистичког, иако је тај НОП доста значио у II свет-
ском рату, чак имао и своје ратиште на Балкану. Данас, у XXI веку 
антифашизам је цивилизацијска творевина покрет, историјска нуж-
ност, са трајним поукама и порукама, јер је фашизам буквално 
значио насиље, зло, зато поражене снаге у II светском рату, а пре 
свега присталице четничког покрета желе да четнички покрет при-
кажу као антифашистички, победнички (иако је одступао, бежећи 
заједно са Немцима), хоће да оправдају своју колаборацију игно-
ришући не само историју већ и колективно памћење људи. Укратко, 
на делу је настојање поражених снага у II светском рату и њихових 
следбеника да се прикажу као антифашисти, јер су били антикому-
нисти, они показују жестоку мржњу и осуду НОП-а и његовог тобо-
же терора, зову га "црвени", а једини аргумент им је антикомуни-
зам, превиђајући да је у том рату Совјетски Савез носио главни 
терет, па да су тако објективно били и против антихитлеровске 
коалиције, која је поразила Силе осовине и њих саме. 

Иако су изнете чињенице и оцене истраживачки валори-
зоване када је у питању II светски рат на просторима Југославије, 
Србије посебно, ипак треба да се потсетимо на неке идеолошке 
оцене које се сада износе о том рату на нашим просоторима и ука-
жемо зашто се то чини. 

У II светском рату свет се сврстао у два међусобно супрот-
стављена, непомирљива противничка табора - фашистичко-милита-
ристички и антифашистички. Народноослободилачки рат у Југосла-
вији, виђен је на самосталном ратишту, био је нераздвојни део рата 
на Балкану, имао је крупан геополитички и војностратешки значај, 
јер су се на њему сукобљавали интереси зараћених страна. Те окол-



ности и међународни фактори снажно су утицали на његов ток и 
коначан исход. 

Ако се имају у виду услови у којима је НОР у Југославији 
отпочео, одвијао се, какав је допринос пружио општој победи и какве 
је резултате остварио, он је на неки начин, несумњиво, феномен II 
светског рата у Европи. НОР је био нова друштвена и војна појава, 
постао је симбол борбе поробљених народа, показао је снагу непобе-
дивости народа у праведној борби против знатно надмоћнијег непри-
јатеља. Потврдио је значај јединства народа и његове војске. Својим 
квалитетима, и војничким и моралним, сврстало се у ризницу уни-
верзалне вредности. "Борба НОВЈ је била најсветлији политчко-мо-
рални примјер борбе против фашизма" (Бранко Петрановић). 

Упркос таквих оцена, које имају научно утемељење, сведоци 
смо да се данас износе неаргументоване, нетачне тврдње, оцене, као 
на пример: да је једна од битних карактеристика КПЈ, од оснивања 
па све до силаска са историјске позорнице, тероризам; да КПЈ у 
лето 1941. није позвала народе Југославије у борбу против окупа, 
већ за извођење социјалистичке револуције и да је током читавог 
рата то био њен и једини циљ; да је КПЈ већ у јесен 1941.четничком 
покрету Драже Михаиловића, који се оцењује за читав период рата 
као нацинални, ослободилачки и антифашистички, наметнула гра-
ђански рат, у коме ће победити због тога што су САД и Велика 
Британија издале четнички покрет; да је национална политика КПЈ 
утемељена на II заседању АВНОЈ-а (1943) подразумевала сужавање 
српског националног простора; да Је та политика изражена паролом 
братства и јединства била уперена против националних и државних 
интереса српског народа, да је 29. новембар 1943. био кобан, стра-
шан дан за све народе Југославије; да се тзв. националне снаге тј. 
припадници четничког покрета Д.Михаиловића поистовећују са це-
локупним српским народом; да се сви борци за слободу, а против 
окупатора, квислинга, колаборационисга означавају као комунисти; 
да се народноослободилачки, антифашистички покрет изједначава, 
по значају и доприносу са четничким покретом у борби против 
окупатора, уз тврдњу да су четници потенцијално били већа опас-
ност за окупатора; да се у свакој прилици одлучно осуђује све осло-
бодилачко и антифашистичко ако је сарађивао са комунистима; да 
је српски народ у целини подржавао покрет Драже Михаиловића; 
да се популарише и фаворизује четнички покрет „његова борба" 
против окупатора, фашизма; да за све што се дешавало у Југо-



славији за време рата велику одговорност сносе савезници, а пре 
свега Велика Британија; да је Сремски фронт (1944-45) био непо-
требан, да је на њему намерно жртвована српска младеж, да је то 
био отстрел, лов на људе, планирани погром српске омладине; да се 
све жртве народа у II светском рату приказују као жртве комуни-
стичког покрета; врши се тотално игнорисање укупни претходни 
истраживачких резултата у II светском рату под изговором да су 
историчари били идеологизовани, тј. у служби режима, а да се еми-
грантска литература узима као најбоља; Совјетски Савез и комуни-
стички покрет се приказују као систем за уништавање, масовно 
убијање недужних људи; превреднују се нови историјски догађаји 
из светске и југословенске историје; осуђују се Велика Британија и 
САД што су крајем рата подржале НОП, НОВЈ који су хтели 
обнову Југославије и одлучно се борили против фашистичке коали-
ције; тврди се да партизани, комунисти не би победили четнике без 
подршке Црвене армије; намеће се тумачење да завршне ратне опе-
рације тј. ослобођење народ Србије није дочекао радосно већ с 
тугом због жртава у грађанском рату и да су комунисти приликом, 
и после ослобођења Србије убили око 100.000 људи; тврди се да II 
светски рат није завршен у Југославији 1945. већ да је настављен 
1991.; настоји се да се умањи значај и афирмација НОП-а који је 
стекао у свету у II светском рату и после њега; присутно је згража-
вање над појмом револуције као да су њу "измислили" комунисти, 
као да буржоазија није дошла на власт крвавим револуцијама; ко-
мунисти се осуђују, замера им се што су се борили за власт, као да 
освајање власти није основни програмски задатак сваке политичке 
партије; по свакку цену се настоји да се Јосип Броз Тито прикаже 
као зликовац, злочинац, дикгатор и оспори његов углед у свету и да 
се код читалаца, поготову млађих, створи анимозитет према њему и 
СФРЈ; присутна је стална организована тежња да се са идеоло-
шкополитичког становишта, са усконационалних основа прикажу 
историјски догађаји у II светском рату; тврди се да су југословенски 
комунистички идеолози сматрали да "сила има стваралачко деј-
ство" и да "добро може настати из зла"; тврди се да су југословен-
ски народи, српски посебно, после победе снага НОП-а поробљени, 
све до констатације да је II светски рат у Србији завршен тек 5. 
октобра 2000. године. Укратко, када су у питању НОП, НОР, НОВЈ, 
превиђа се, оспорава се, све од циљева борбе, њихове организације, 
подршке народа, храбрости, масовности, етике, међународног угледа. 



Аутори, застуииици такве "истине", тврдњи, желе, хоће (а 
наравно не могу) не само да изврше ревизију историје, већ и да кон-
фискују колективно памћење савременика. Они све патриотско, 
борбено, револуционарно НОП-а Југославије негирају, а само његов 
антифашизам хоће да поделе, присвоје. 

Зашто се то чини? Ево неких одговора: 
Да се антифашистички и ослободилачки покрет у Југосла-

вији у II светском рату којим су њени народи ушли у светску исто-
рију, а који су иницирали, организовали и предводили југословен-
ски комунисти, прикаже и оптужи као непотребан, као скупа про-
вокација окупатора, да се њихова борба уврсти у ирационалне пој-
мове, садржаје (што је све скупо плаћено) а да се истовремено 
квислинштво и колаборација (М.Недић, Д. Љотић, Д. Михаиловић) 
прикажу као разумна, прагматична национална политика у инте-
ресу и служби очувања народа, српства; да се четничким антикому-
низмом оправда његова националистичка, шовинистичка, а делом и 
геноцидна политика и пракса против других народа и политичких 
противника; да се таквим приказом II светског рата у Југославији 
негира или барем оправда колаборација, четничког покрета посеб-
но, и тако поништи нацинална срамота, национална одговорност, 
издаја, односно да се све то умањи, оправда и то, тобоже, на нау-
чној основи; да се осуди и оцрни све комунистичко, социјалисти-
чко, да се они изједначе, идентификују са фашизмом, са злом 
(подсећам да су идеје социјализма поникле као израз вековних теж-
њи људи за једнакошћу, социјалном правдом, за слободом. Соци-
јализам је био креативна утопија која је садржавала у себи људску 
наду коју не треба убијати, он нема ничег заједничког са фаши-
змом); да се таквим писањем унапред осуди социјалистички иден-
титет нове Југославије настао као резултат борбе НОП-а у II свет-
ском рату. А када се то учини, да се одбаци и сам државни иденти-
тет Федеративне и Социјалистичке Југославије, да се сецесионизам, 
сепаратизам, великодржавље, не само у II светском рату, већ и по-
сле њега опрвдају и преименују у борбу за национално ослобођење. 

Демонизација НОП-а и свега комунистичког, па макар то 
била и борба за ослобођење земље, за обнову и очување државе на 
новим демократским темељима, а величање и покушај афирмације 
национализма је у функцији слабљења критике и осуде колабора-
ције, у функцији њене рехабилитације, анулирања издаје, национал-
не кривице и одговорности. 



Сви ратни противници НОП-а, све снаге колаборације, анти-
комунисти, желе, настоје да рат у Југославији 1941-1945. окарак-
теришу искључиво као грађански и да за њег окриве НОП, КПЈ, да 
би тако оправдали или барем умањили колаборацију са окупатором, 
тврдећи да су се борили против комунистичке опасности и да је у 
тој борби свака сарадња дозвољена, оправдана. Од таквог писања и 
од таквих оцена још више забрињава отсуство стручне, научне 
критике. Она као да не постоји, а савремена историографија посте-
пено губи кредибилитет и будућност. Зато ако бисмо "препевали" 
афоризам Бране Црнчевића "Пролетери свих земаља уозбиљите се", 
можемо са забринутошћу рећи - "Историчари, уозбиљите се". 

Историјски гледано, квислиништво и колаборација са фаши-
стичким државама у II светском рату био је злочин, а данас је зло-
чин што се у оквиру антикомунистичке хистерије и у историји и у 
свакодневици осуђује његова најсветлија антифашистичка страна -
борба, допринос, жртве у II светскм рату. Откуда настојања тих 
снага да прикажу четнички покрет као антифашистички. Укратко 
зато што је антифашизам би и данас је цивилизацијски тренд и тво-
ревина, морална и политичка вертикала у опредељивању, у борби 
против фашизма као зла XX века. Потсећам да је Европа као свој 
празник узела 27. јануар, Дан сећања на жртве фашизма. То је Дан 
када је Црвена армија ослободила логор Аушвиц 1945; и 9. мај, као 
Дан Европе, а знамо да је то Дан победе, крај II светског рата у 
Европи, који је фактички добила Русија, али по коју цену. Те снаге 
подржаване изнутра и споља, да би релативизовале успехе НОП-а, 
комуниста, из њихове борбе је изнедрена нова Југославија, која је 
остварила крупне цивилизацијске резултате, као што су државна 
независност, федеративно уређење, национална равноправност, вер-
ска толеранција, међународно поверење и углед, насгоје да нацио-
нализују своју сарадњу са окупатором, тврдећи да су они били 
антифашисти али пасивни и да су бринули о судбини свога народа. 
Све те снаге проф. др Т. Куљић означио је и увео у литературу као 
анти-антифашисте. Те и такве снаге подржао је и Савет Европе који 
је све лево, социјалистичко, комунистичко осудио Резолуцијом и 
прогласисо га злом. Те снаге бране М.Недића као патриоту, забо-
рављају Бањицу и Јајинце, за Д.Љотића траже споменик и улицу; 
успели су да четички покрет Д.Михаиловића децембра 2004. За-
коном прогласе за антифашистички и изједначе га са НОП-ом, а 
сада хоће по сваку цену и да судски, правно, политички реха-

Т 7 



билитују Дражу Михаиловића јер, како кажу, ои лично никог није 
убио; сведоци смо да се држе иомени и подижу споменици ратним 
злочинцима, ослобођење Србије, а посебно Београда се третира као 
комунистичка окупација; антифашизам се релативизује и прогла-
шава за превазиђену идеологију, а жртве фашизма оправдавају; 
антифашизам се проглашава за ирационалну појаву а колаборација 
као политика у интересу народа; заговара се рестаурација Монархи-
је; Србија је остала без свог празника Републике, као да то није и 
празник дизања III историјског устанка 1941.; антифашизам се од-
ваја од левице, од комуниста, и национализује и релативизује; руше 
се, а не обнављају споменици из НОП-а; II светски рат на нашим 
просторима се проглашава само за грађански а не за народноосло-
бодилачки, антифашистички и револуционарни, кажњавање ратних 
злочинаца на крају рата се осуђује као комунистички терор; сло-
жена природа II светског рата се намерно упрошћава и саображава 
актуелним потребама. Те снаге кроје себи подобну слику своје 
прошлости, јер су циљеви и допринос НОП-а, антифашизма поста-
ли сметња тренутном политичком прагматизму у Европи и код нас. 
Све је то резултат неолибералне глобализације која је свету намет-
нута као идеологија владајућих слојева, заправо све је то у служби 
неолибералног капитализма предвођеног САД, који спроводи по 
свету демократско насиље, врши реколонизацију и дресуру малих 
држава и народа. 

Рат који су народи Југославије, предвођени КПЈ, водили 
против окупатора 1941-1945., у условима савезничке антифашис-
тичке борбе у Европи и свету, имао је форму и садржај борбе не 
само против наци-фашистичког окупатора већ и против његових 
сарадника који су истовремено били снаге контрареволуције, тако 
да се у оквиру антифашистичког рата водио и "рат у рату". То је све 
определило не само међусобне односе поменутих снага већ и 
карактер рата који је, поред народноослободилачког, антифашис-
тичког и револуционарног карактера (револуција) имао обележје и 
грађанског рата. Све ће то постепено формирати физиономију дру-
штвених односа и утицати на ратни расплет који је у Југославији 
добио револуционарни карактер. 

Народноослободилачки рат у Југославији био је услов опста-
нка, обнове Југославије. Његове основне идеје су биле антифаши-
зам, слобода, нова Југославија. Представљао је борбу између анти-
фашизма и фашизма, добра и зла, старог и новог, његово највеће 



историјско дело је СФРЈ, које нажалост више нема. НОР у Југо-
славији 1941-1945. је део историјске и слободарске ризнице и тра-
диције њених народа. Њиме ће се историја још дуго бавити, не само 
у садашњости већ и у будућности, са циљем да се изуче његови 
узроци, организатори, токови, актери. резултати, његове војне, по-
литичке, међународне, етичке и друге вредности, димензије. Суд 
историје о њему биће несумњиво позитиван. 

Исписао сам ове редове, поред осталог, из два разлога: први, 
спознавање прошлости увек је у служби садашњости и други, муд-
ри Латини поручише: " Уегћа уо1ап! - зкпр1а тапе! " (речи лете на-
писано остаје). 

И да закључим: без познавања своје прошлости не можемо 
бити ни свесни своје садашњости, нити пројектовати будућност. 
Потребан нам је ауторитет истине, потребна нам је истина, не само 
о прошлости већ и о садашњости и висок степен историјске одго-
ворности. Верујем да је и наш Округли сто на том трагу. 
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Др Бранко Латас 

Ц Р Н Е Т Р О Ј К Е " , С Л О В О „3" И З Л О Ч И Н И 
Ч Е Т Н И К А У С Р Б И Ј И 1941-1945. 

УДрутом светском рату српско становништво на про-
стору некадашње вишенацоналне државе Југославије 

поднело је највеће жртве. Било је подвргнуто уништењу и прогону 
геноцидних размера. У том стравичном поступку учествовали су 
како окупатори тако и њохове марионете у форми квислинга или 
колаборациониста. У Независној Држави Хрватској (НДХ), под вла-
давином фашистичке војнополитичке гарнитуре, уз подршку екс-
тремног дела католичког клера, Србе је снашла зла судбина. За њих 
на том простору није било места. Расистичким законима и уредбама 
било је решено да близу два милиона Срба, безмало једна трећина 
од 6.300.000 становника НДХ, требало је да нестане. Било је пред-
виђено да се трећина побије, трећина протера у Србију, а трћина 
силом преведе на у римокатоличку веру.1 

Терор и злочин над Србима у Србији спроводили су 
немачки, италијански, бугарски и мађарски окупатори с којима чет-
ници Драже Михаиловића нису били у непријатељству, већ у по-
мирљивом статусу, па и у савезништву на бојном пољу, односно у 
сарадњи с њима." Нарочито су Немци и Бугари вршили злочине над 
Србима, на шта четници, равногорци, та тзв. Југословенска војска у 
отаџбини, нису на исти или сличан начин одговарали својом „вој-

' Виктор Новак, Магнум цримен, Пола вијека клерикализма у Хрватској стр. 603-
605. Различити су подаци о броју страдалих Срба у НДХ. Крећу се од неколико 
стотина хиљада до седамстотина хиљада. Прогнаних или побеглих у Србију, 
такође, стотине хиљада, док је око четврт милиона силом прекрштено у римокато-
личку веру (Видети Душан Ступар, Патриотизам или издаја Равногорско четни-
штво 1941-1945, стр. 17). 
2 О сарадњи четника са Немцима у Србији видети: Бранко Латас, Сарадња чет-
ника Драже Михаиловића са окупаторима и усташама 1941-1945, стр. 221-277; Б. 
Латас, Четничко-немачки споразуми о сарадњи у Србији 1941-1944, Војноисто-
ријски гласник (ВИГ) бр. 3/1979. О сарадњи бугарских окпационих трупа и чет-
ника у Србији видети од истог аутора у ВИГ-у бр. 3/1981. 



ном силом". Већ су у сарадњи са нацифашистичким окупаторима 
или у самосталним дејствима спроводили злочине над сопственим 
народом, што је тешко разумети, јер таквог примера код војске 
других држава нема. Управо је то оно што је најтрагичније погоди-
ло српски народ. Посебно су шиптарске војне и полувојне форма-
ције вршиле стравичне злочине над Србима на Косову и Метохији, 
где су многе Србе на зверски начин поубијали, куће и верске 
објекте попалии и већину Срба протерали. Па, ипак, то Дражи 
Михаиловићу није сметало да са шиптарским формацијама оствари 
војну сарадњу.1 

Тешко је утврдити колико је невиних Срба у Србији стра-
дало од окупатора , а колико од четника Драже Михаиловића, јер о 
томе не постоји валидан научноистраживачки рад. Епитафи-надгро-
бни натписи на споменицима, који су прекрили Србију, најбољи су 
сведоци четничких злочина. На њима се може прочитати: „Овде су 
четници Драже Михаиловића заклали...", „Овде су четници Д.М. 
живога испекли...", „Овде су четници полузаклане родољубе баци-
ли у провалију", „На овом месту четници Д.М. су живе или полу-
убијене српске патриоте бацили у Мораву" итд, итд. Напори ово-
времених историчара „нове генерације", који величају улогу на 
смрт осуђеног ратног злочинца Михаиловића, улажу све напоре, 
троше паре пореских обавезника, да пронађу његове посмртне оста-
тке, занемарујући четничке злочине као да се нису ни десили. Зани-
мљиво би било знати какав би одговор био када би били упитани да 
ли би поступили на исти начин као њихов обожаватељ Дража Ми-
хаиловић, да ли би пустили на миру окупаторе да спроводе терор, 
да би им пружили помоћ у томе и тако учинили добро српском 
народу. 

3 Главна веза Михаиловића са шиптарским злочинцима ишла је преко поручника 
Шерфа Липе, иначе италијанског обавештајног официра у Приштини (Б. Латас, 
Сарадња четника Драже Михаиловића са окупаторима и усташама 1941-1945, 
стр.59). Командант 2. косовског четничког корпуса „осветника" Живојин Жика 
Марковић писао је б.априла 1944. Дражи Михаиловићу да се против партизан-
ских јединица у долини Ибра заједно боре „љотићевци, недићевци, Арнаутска 
шуц полиција, Бугари, Немци и јаворски корпус". А 23. априла пише Михаило-
вићу да се против партизана боре заједно „ми, Немци, Бугари, недићевци, 
љотићевци, Арнаути добровољци, Албанска легија". Објашњава Михаиловићу да 
то компромитује четнике и изазива конфузију у кој се тешко сналази, јер четнике 
сви гурају у прву борбену линију (36. НОР-а, XIV, 3, стр. 916; Д. Ступар, н.д., стр. 
102). 



То су неке узгредне напомене, а ми се враћамо задатој теми, 
једном делу злочиначке активности четника под командом „ђене-
рала" Драже Михаиловића, министра војске, морнарице и ваздухо-
пловства у избегличкој влади Краљевине Југославије и начелника 
штаба Врховне команде ЈВуО. 

У пролеће 1942. четнички команданти су, према директиви 
Драже Михаиловића, почели да организују мистериозне, строго 
конспиративне групе четнка који су већ својим називом имали 
невероватно застршујуће деловање, уносиле немир и неспокојство у 
народу, вршиле најстравичније злочине. Биле су то групе форми-
ране од одабраних тројице четника, првенствено добровољаца, са 
знаком препознавања, за које други, као и за идентитет појединаца 
нису требало да знају. Били су спремни да, по налогу предпостав-
љених или самоиницијативно учине најгора зверства над људима, 
која људски ум не може да појми, схвати и разуме. Била је то 
тројка, са улогом, егзекутивне формације која се формирала, или 
њих више, у свакој четничкој бригади. Под четничком бригадом 
подразумева се војна формација (оператвног или гериторијалног 
карактера) организована, углавном, на територији једног среза. 

С обзиром на исходе које су својим деловањем производиле, 
тројке су у народу, с правом, прозване и запамћене као „црне 
тројке", јер су многе српске породице, многа српска села и варо-
шице завиле у црно. 

Кад је то тако било, поставља се питање: чија је то идеја, ко 
је осмислио такву формацију и њен начин рада какву војна историја 
не познаје, ко је давао налоге за њихово дејство, који је страни 
фактор посредовао у ланцу откривања и проналажења и ликвида-
ције жртава, како су, по ком критеријуму, препознавали своје жрт-
ва, на који начин и којом врстом уружја су обављали свој злочи-
начки посао, зашто и за кога је то била силна тајност и консгшра-
тивност у тој безумној делатности кад је и тзв редовна војска 
(ЈВуО) у којој су се образовале „црне тројке" вршила масовне зло-
чине на исти начин. 

Када је четнички вођа пуковник Дража Михаиловић у лето 
1941. формирао четнички штаб, назвавши га Команда горских шта-
бова југословенске војске, а у августу исте године и Централни 
национални комитет (ЦНК) као политички орган војног штаба, ни-



где нема ннкаквих назнака да ће се формирати и тријке.4 Тако не-
што не помиње се ни у наређењу Михаиловића за формирање 
четничких јединица од августа 1941. године, нити у упутству за 
„извршење мобилизације" и формирање чета од 9. септембра исте 
године/Већ у Михаиловићевом Упутству број 5, од 14. фебруара 
1942. о формирању јединица (три врсте чета) у батаљоне и бргаде 
наводе се разне специјалности за извршење појединих задатака које 
формацијски треба да има свака чета, помињу се тројке.6 У том 
упутству се помиње некакав систем „копчи", који ће се применити 
првенствено у градовима, у коме се „само тројке познају". Оне, ка-
ко сматра Михаиловић, треба да буду у функцији буђења „нацио-
налне идеје", као и „онемогућавање комуниста" у њиховој делат-
ности (уз важну напомену да се то упутство уништи спаљивањем). 
Вероватно је то била првобитна, тек рођена, идеја у глави четни-
чког вође, које ће убрзо бити реализована тако што ће се остварити 
формирањем „црних тројки". 

Историјске чињенице су познате какву су све улогу четници 
одиграли у сламању слободне територије у западној Србији у јесен 
1941. године, када су дејствовали у позадини партизанског фронта 
помажући немачким трупама као њихова „пета колона".х Повла-
чење партизанских снага према Црној Гори, Михаиловић је сматрао 
да је „главна комунуистичка опасност" отклоњена, али да њихови 
истомишљеници у Србији нису потпуно уништени. Убрзо је, лега-
лизацијом већине четничких одреда, са официрима на челу, своју 
„војску" подредио Недићевом квислиншком режиму, успоставље-
ном по вољи Немаца. Четници су одједном постали квислинзи са 
улогом „чувања реда и мира", пронлажења и уништавања „заоста-
лих партизанских група и појединаца", и њихових јатака.4 Коман-
данту четничких одреда у Црној Гори капетану Павлу Ђуришићу 

4 За формирање четничког штаба и ЦНК видети: Душам Ступар, н.д., стр. 23-29 и 
41-43. 
5 Зборник докумената и податако о народноослободилачком рат народа Југосла-
вије, Издање Војноисторијаског института у Београду, даље: 36. НОР-а, том XIV, 
Документи четничког порекла, књ. 1, стр. 11-13 и 19-22 
6 36. НОР-а, XIV, 1, стр. 160-162. 
7 Исто, стр, 163. 
8 Ужички зборник, бр. 35/2011, Бранко Латас, Односи Дража Михаиловић-Недић 
-Немци у западној Србији 1941, стра. 53-80. 
9 Устанак у Србији 1941, Зборник радова, Субнор Србије, стр. 93-96. 
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дао је Михаиловић 20. децембра 1941. веома јасно наређење у фор-
ми Инструкције о општим циљевима четничке борбе и у томе 
задацима четника у Црној Гори. Нагласио је да са „комунистима -
партизанима не може бити никакве сарадње'\ 

Пошто је зиму 1941/1942. презимио у селима на планини 
Рудник, Михаиловић се почетком априла 1942. године, са најужим 
делом свога штаба, упугио у Црну Гору. " Средином јуна 1942. 
Сместио се у Горњем Липову, код Колашина, не кријући се од Ита-
лијана. Циљ му је био да са Ђуришићем поради на организацији 
тамошњих четника и њиховом ангажовању у нападима на перти-
зане како би их ликвидрали или потисли из тог подручја. О свом 
доласку у Црну Гору, Михаиловић није Ђуришићу саопштио да 
лично долази код њега, већ да ће му упутити једног свог важног 
официра. Осамнаестог априла 1942. саопштава то Ђуришићу и на-
ређује му: „Комунисте чистите где можете а избегавајте Талијане и 
посредно искористите ако се шта може извући од њих." Наглашава 

12 
да је „Први циљ акције ослободити Црну Гору од комуниста". То 
је прави разлог Михаиловићевог одласка у Црну Гору. Али, про-
блем је настао у томе како под терором и у страху држати Србију, 
где су остале веће партизанске групе, поједини одреди, партизански 
јатаци и четницима антипротиван део Срба који је чинио већину. 
Тад се одлучио да „црним тројкама" обави тај посао, да Србе држи 
у покорности и у слуганству окупаторима. 

Члан штаба Драже Михаиловића, мајор Мирко Лалатовић, 
који је поред неких војно-опертивних и обавештајних послава, био 
задужен за одржавање и функционисање система веза, унутрашњих 
и са иностранством, и који је прослеђивао депеше, у првом реду из-
беглој влади Краљевине Југославије у Лондон, кретао се другим 
правцем ка Црној Гори. Михаиловић му је 3. маја 1942. наредио да 
пошаље депешу "Да Лондон (односи се на Радио-Лондон-Б.Л.) 
објави следеће: Шеф тројки у Југославији наређује да се што више 
ради а ништа не прича јер непријатељ слуша".1 ' Ово указује на то 
Да су четничке тројке већ биле оргнизоване и стављене у функцију. 

36. НОР-а, XIV, 1, стр. 93-100, посебно 97. 
Председнику избегличке Краљевске владе Слободану Јовановићу јавио је ра-

дио-телеграфском депешом 5. априла 1942. да се налази на пл. Чемерно, док му 9. 
априла јавља да је стигао на пл. Голија (36. НОР-а, XIV, 1, стр. 352). 

Исто, стр. 208. 
Исто, стр. 232. 



О свом изуму и одлуци о његовој примени, Михаиловић је 
убрзо известио председника Југословенске владе Слободана Јова-
новића у Лондону. Радио-телеграфска депеша бр. 142 од 7. маја 
1942. гласи: „Председнику југословенске Владе. - Молим објавите 
више пута преко радиа из Лондона 'свим командантима'. Шеф тро-
јки у Југославији издао је наредбу да се почне са радом против 
издајника. Издајници су се одали сами својим досадашњим радом. 
Знак слово '3' , поновити слово '3'. Ђенерал Михаиловић." (подву-
као Б.Л.).14 Све, дакле, постаје јасније који су то актери, што би се 
данашњим кривично-правним језиком рекло, који учествују у 
удруженом злочиначком подухвату, у страшном злочину над срп-
ским народом. Редослед деловања појединаца је био овакав: четни-
чки вођа, даскле Дража Михаиловић, одабира жртве које треба да се 
закољу, Слободан Јовановић врши селекцију и даје сагласност, 
Радио-Лондону достављеа имена која која спикер јавно прозива, 
лоцирајући њихово тренутно метсто где се налазе, „црне тројке" на 
терну, проналазе прозвано лице, извршавају задатке-кољу невине 
Србе. Главно оружје је била им је „кама". 

Искључиви задатак „црних тројки" било је клање камом. 
Том грозном поступку, ван разума, биле су подвргнуте особе које 
су пре тога означене фамозним словом „3". Али чињенице су поз-
нате, под удар тројки долазили су и Срби који нису били стављени 
под слово „3". С гледишта Михаиловића и четника, били су то они 
који се нису слагали са њиховим начином мишљења и понашања. 

Шта је значило слово „3" 

Слово „3", изум Драже Михаиловића, је значило да треба 
заклати онога чије име би Михаиловић послао Слободану Јова-
новићу, а он одобрио и дао да га саопшти Радио-Лондон, који је у 
свему био на услузи Михаиловићу, па и том страшном послу. Висо-
кообразовани правни стручњак, академик Слободан Јовановић, чију 
стручност оставлајмо по страни, био је игекако суодговоран, дакле 
саучесник у злочинима четника, јер је био упознат са њиховим 
неделима и одобравао њиховим рад. И сам у почетку, наизглед, збу-
њен, у радио-телеграфској депеши упућеној Михаиловићу 15. маја 

14 Исто, 353. 



1942. Јовановић га је питао: „Шта значи шеф тројки и елово '3' 
јавите хитно". 15 Истога дана Мирко Лалатовић радио-депешом 
извештава Михаиловића (кретали су се ка Црној Гори одвојеним 
правцима) да су „Јуче у 17 часова објављена на Радио-Лондону 
наређења шефа тројки за чишћење издајника и ћутање".16 То што 
јавља Лалатовић односи се на време од 14. маја, што значи да је 
Јовановић затржио од Радио-Лондона да се објави Михаиловићев 
захтев не уносећи се у суштину садржаја. Онда се, лукави Јовано-
вић, тек сутрадан, сетио да затражи објашњење од свог министра да 
му објасни те појмове који се у Ратној служби не помињу. Верова-
тно су британске одговорне службе, преко којих су ишле званичне 
везе Михаиловића са владом Слободана Јовановића, и које су добро 
контролисале друге канале веза између та два субјекта, хтели сами 
да знају о чему се то у тој страшној тајни и мистерији, о којој треба 
„ћутати", заправо ради. Иако је Јовановић, тада заступник министра 
војног у сопственој влади, тражио „хитно" објашњење о том фено-
мену у страгегији четничког ратовања, Михаиловић, сада већ мини-
стар војни, одговара 21. јула 1942. Јовановићу: „Слово '3' је знак за 
издајнике чији рад и кретање треба да прате тројке и да им страхом 
онемогуће издајнички рад".17 А до тада је већ, деловањем „црних 
тројки", многим недужним Србима, симпатизерима или припадни-
цима народноослободилачког покрета био пререзан гркљан или 
одрубљена, одсечена глава. Јер, ББЦ је од 2. јуна 1942. почео да да 
објављује имена лица стављених под слово „3". Знајући за те 
чињенице, Јовановић је, нема сумње, био добро упућен у то шта 
знчи слово „3" и како га четници примењују. Да није тако било, 
зашто би он такве захтеве проследио британским службама преко 
којих су одржаване радио-везе Михаиловића и Јовановића и захтев 
Радио-Лондону да се Михаиловићева наредба о тројкама и слову 
„3" пошаље у етер. Осим тога, Јовановић је нешто касније јавио 
Михаиловићу да је добро што се примењује „жигосање издајни-
ка" , што је био Михаиловићев израз за „чишћење", односно 
ликвидирање противника четничког деловања у шта спада и осуда 

' 5 3б. НОР-а, XIV, 1, стр. 836. 
^ 36. НОР-а, XIV, 1, стр. 386. 

Радоје и Живан Кнежевић, Слобода или смрт, САД, стр, 66. 
18 Депеша је од 15. августа 1942 (36. НОР-а, XIV, 1, стр. 840. 



четничке колаборације са окупаторима. А то су онда, по оцени 
Михаиловића, били издајници. 

Како показују чињенице, стављање српских родољуба, анти-
фашиста, под слово „3", председник Слободан Јовановић и ми-
нистар у његовој влади Дража Михаиловић су, без икаквог суда и 
суђења, без пружене шансе да прозвани на Радио-Лондону докаже 
своју невиност, изрицали смртну пресуду - заклати. Чињеница је да 
су највише демократске власти и суд у Србији, расправљајући о 
рехабилитацији Слободана Јовановића, узели у обзир само његову 
научно-стручну способност и политички углед, а никако нису поме-
нули, нити узели у обзир, његову одговорност за злочине које су 
четници учинили српском народу. Прешли су преко тога као да се 
ништа није десило. 

Шеф тројки - Дража Михаиловић 

Ко је био шеф тројки, тај свемоћни и безосећајни појединац 
којему људски живот ништа није значио, код кога није било неке 
друге мере у смислу опомене, упозорења или претње да то што 
ради није људски, није патриотски, није у националнио духу, да је 
то национална издаја. Дакле, реч је о томе да није било опомене у 
појму преваспитања де се нека особа одврати од нечега што том 
моћнику није било по вољи, да се покаје за „издају". Постојала 
једна једина мера, производ личне одлуке, без имало гриже савести, 
а то је било тога и тога одмах заклати. 

Без обзира колику је тајност и консперативност, замаски-
раност Михаиловић захтевао за анонимност већ из прве реченице 
која је преко Радио-Лондона изговорена 3. маја 1942, онима који су 
били укључени у ланцу спровођења слова „3", као и онима дргима 
који су из знатижеље слушали радио-вести, могло да буде јасно да се 
ради о некоме који мисли да има доминантну улогу на целом 
подручју Југославије. Да је то особа која жели да буде „цењена", да 
се њен утицај осећа на, малте не, целокупном југословенском про-
стору, да је неко ко има британску приволу, што значи да није у пи-
тању неки сепаратиста (квислинг, на југословенском простору). 
Осим тога, занимљиво је и то што Михаиловић, који је васпитан и 
обрзован у строго војничком маниру, као надређени тројкама не даје 
назив војничког карактера - командир или командант, већ „шеф", 



хлто указује на претензнју за политичку или војно-политичку улогу 
тог анонимуса. То открива његов идентитет и значи да је то коман-
дант „Југословенске војске у отаџбини", војне оргнизације равного-
рског четништва, армијски генерал Дража Михаиловић. 

На суђењу ратном злочинцу Драгољубу Дражи Михаило-
вићу, јавно одржаном у Београду од 10. јуна до 15. јула 1946. годи-
не, оптужени је, као и по многим другим ставкама оптужбе, поку-
шавао да се брани на тај начин што је често изјављивао да се неких 
момената не сећа, да није наређивао или да није знао за оно за што 
га тужба терети. Упитан од пердседника Судског већа: „А ко је био 
шеф црних тројки у Југославији", Михаиловић је објашњаво да је 
он „измислио слово 3", које је требало да значи некога „заплаши-
ти", застрашити, да је „редиговао" спискове и јављао „радио Лон-
дону да се тај и тај стави под слово 3", избегавајући да одговори на 
питање „ко је био шеф тројки". Говорио је да је у питању „Изми-
шљена мистериозна личност". Пошто су му предочене чињенице, и 
поново, по козна који пут, упитан: „Ко је, дакле, шеф тројки", Ми-
хаиловић је одговорио:"Ја сам био...". 19 

Међу писцима из редова политичко-дипломатске или кви-
слиншко-колаборационистичке емиграције, постоје различита тума-
чења, само не оно стварно, чињенично о томе шта значи слово „3" и 
како га тројке примењују. У четничком оригиналном документу, ра-
заслатом потчињеним као циркуларно наређење Драже Михаилови-
ћа, односно достављено, „свим командантима", заправо „распис сви-
ма" о томе, између осталог пише: „Командант бригаде по пријему 
наређења да се извесно лице стави под слово '3' дужан је у року од 
24 сата помоћу тројки истог ликвидирати - убити. Ово ликвидирање 
- убијање има бити искључиво клање камом" (подвукао -Б.Л.). Даље 
се, у том документу, наводи да људство за тројке треба бирати међу 
добровољцима за ту врсту посла, који полажу заклетву пред кома-
ндантом бригаде, у строгој тајности, и друго. Затим следи опомена: 
„Тројка која не изврши задатак осуђена је на смрт и одмах се мора са 

19 
Миодраг Зечевић, Документа са суђења Равногорском покрету 10. јуна - 15. 

јула 1946. год., књ. 1, стр. 562-564. Зечевић је „Документа" и објашњења изложио 
У три књиге подједнаког обима с додатком докумената четврте књиге под насло-
вом Албум из историје Равногорског покрета 1941-1945, књига 4. 
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њом ликвидирати" (подвукао-Б.Л.)-20 Дакле, лице које је стављено 
под тај смртни знак, спаса му није било, морало је хитно да буде 
заклано. Колико год да је слово „3" било малерозно и мистериозно, 
исто тако је симбол који су тројке носиле као знак распознавања -
детелина са четири листа - уместо да, по неком народном веровању, 
означава знак среће, срећу и радост, било је оправдан смртни страх. 

Писци који у својим радовима величају наводну патриотску 
улогу Дражу Михаиловића, недоказаног спаситеља Срба и српства, 
створају митске представе о вођи четничког покрета као „првом 
герилцу" Другог светског рата, стратегу четничког „антифашисти-
чког ратовања", „апостолу васкрса српског националног бића", тво-
рцу ослободилачких победа, скривајући га као стратега колабора-
ције са нацифашистима. У светлу таквих сватања, избегавајући да 
укажу на четничке злочине над тим истим народом, имају и своје 
објашњење значења слова „3" и „црних тројки". Према њима, трој-
ке на челу са Михаиловићем су нормални саставни део „војске" са 
специфичним задацима. Док, према истима, је слово „3" почетно 
слово од речи „заплашити" чија се примена односи на лица која 
срљају у издају и колаборацију са фашистима. Тврде да је слово „3" 
имало позитивни смисао, јер је „утеривало страх у кости и памет у 
главу", као и нешто што није „давало имунитет кривцима и јемство 
за безбедност у будућности". Дакле они који су вршили веома одго-
ворну функцију у примени слова „3", као што је био Живан 
Кнежевић, шеф војног кабинета Слободана Јовановића, објашња-
вају да је поступање четника по том фамозном слову спровођена 
својеврсна „педагошка мера" у српском народу.21 Али, треба да се 
зна да од кад је света и века, природно је да још на никога који је 
усмрћен није могла да делује никаква педагошка мера. 

Слободан Јовановић је, реагујући на инсистирање Судског 
већа о значењу слова „3" и одговора Михаиловића по питању 
„црних тројки" и тога омрзнутог и проклињаног слова, задњег дана 
суђења Михаиловићу, у Лондонском „Тајмсу" дао своје тумачење 
тих појмова и резултата њиховог спровођења. Прво је покушао да 

Наређење од 8. августа 1942. потписао је мајор Патар Баћовић, командант чет-
ничких формација на територији источне Босне и Херцеговине (36. НОР-а, XIV, 
1,стр. 515-516. 
21 Р. и Ж. Кнежевић, н.д., стр. 67, Радоје Ј1. Кнежевић, Југословенска влада и Дра-
жа Михиловић, Организација отпора, Порука, Лондон, бр. 13, стр. 3. 
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негира податке које је председник Комисије за утврђивање ратних 
злочина др Душан Недељковић изнео у јавност, а Суд их користио 
у оптужници, о злочинима четника. Комисија је, наиме, утврдила да 
је број оних који су потпали под слово „3" и које је над тим лицима 
примењено, невероватно велик. Према „подацима о жртвама прику-
пљеним на терену број закланих прелази десет хиљада".22 Даље, 
Слободан Јовановић, који је и сам имао удела у том злочиначком 
послу, тврди да је слово „3 прво слово речи застрашити" и да је 
имало ту сврху. Затим, да је имена лица стављених под слово „3" 
Радио-Лондон објављивао по „предлозима које је ђенерал Михаило-
вић достављао Југословенској влади преко британских власти". 
Тврди, такође, да се то слово односило „само на квислишке елемен-
те познате по својој служби непријатељу", помињући Милана Неди-
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ћа који је био стављен под слово „3". 
Генерал Недић, који је помогао Дражи Михаиловићу да се, 

крајем лета 1941, легитимише код немачких окупационих власти у 
Србији као искључиви борац против „комуниста", односно снага 
партизанског покрета, помогао Михаиловића у оружју и новцу, па 
легализацијом потчинио четнике себи направивши од њих квислин-
ге, био стављен под слово „3". Десило се то 15. јула 1942. године 
што је Радио-Лондон објавио у својим вечерњим вестима, а поно-
вио 29. августа исте године. 4 Али Недића, као ни Милана Аћимо-
вић који је, такође, био стављен под слово „3" када и Недић, нису 
заклани иако су имали личне контакте, не само са четничким пред-
ставницима, већ очи у очи са Дражом Михаиловићем. Лични сусрет 
Михаиловић - Недић догодио се ноћу 12/13. августа 1944. у Ража-
ни. Говорило се о томе како Недић да измоли од Хитлера већу ко-
личину наоружања за четника. Тада ни један није поменуо међусоб-
ну „злобу", већ су постигли сагласност о заједничким напорима за 
ангажовање свих „родољубивих" снага за борбу против снага Наро-
дноослободилачког покрета у Србији.2 

22 
2з Р. и Ж. Кнежевић, н.д. стр. 67. 

Исто, стр. 68. 
^ Исто, стр. 70. 

Опширније, Бранко Латас - Милован Џелебџић, Четнички покрет Драже Миха-
иловића 1941-1945, стр. 310-314; Ужички Зборник, н.д. стр. 58-63. О улози Неди-
ћа и Аћимовића при представљању Михаиловића Немцима, разлозима стављања 
Недића пос слово „3", опширније: Устанак у Србији 1941, н.д., стр. 88, 92-96, 
прилог др Бранк ЈТатас. 
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Да Јовановић није изнео истину о слову „3", усмереном 
тобож на квислинге, доказује и случај Димигрија Љотића, који не 
само што припада табору квислинга, већ је био отворени фашиста, 
није стављен под то „застрашујуће" слово. Имао је Михаиловић, 
итекако, јаких разлога и конкретних аргумената да Љотића стави 
под то смртоносно слово. Довољно му је било то што је Љотића 
окривио за крагујевачку и краљевачку трегедију из октобра 1941. 
Михаиловић је, наиме, 10. маја 1942, три дана након што је од 
Сободана Јовановића затржио да Британци објаве позив за дејство 
тројки, послао му радио-депешу да су Љотић и његови официри 
„Највећи немачки сарадници". Затим је нагласио: „У Краљеву (тре-
ба у Крагујевцу - Б.Ј1.) ове банде хватале а Немци вршили стрељање 
ђака читавих разреда гимназије са наставницима. Крагујевац је 
Љотићево дело".2'1 Не само што Љотић, као типични издајник срп-
ске ослободилачке традиције и српских националних интереса није 
погођен том „застршујућом" мером, већ ни један окупаторски пред-
ставник, а Михаиловић се са њима сусретао, није дошао под удар 
тројки и слова „3". 

Ако би принципијелно и дословно тумачили и применили 
Јовановићеву изјаву да су тројке имале задатак да спроведу слово 
„3" над лицима која „служе непријтељу", што значи да су кви-
слинзи или окупаторски колаборационисти, онда би било логично 
да су се и четнички официри, команданти четничких формација, на 
првом месту Дража Михаиловић, сами себе требало да осуде и 
затраже да им „црне тројке" одраде свој посао. То због тога јер су, 
по инструкцијама Михаиловића, сарађивали са окупаторима и уста-
шама, дакле служили непријатељима српског народа над којим су 

27 
као и над другим народима вршили страховите масовне злочине/ 

Важно је и потребно чињеницама доказивати Михаиловиће-
вим и Јовановићевим апологетама који искривљују историјске 
чињенице о стварном карактеру четничке организације, па и по 
питању тројки и слова „3". Против кога је конкретно била уперена 
та делатност убедљиво говори четнички оригинални документ, нас-
тао као наређење Драже Михаиловића у виду расписа командан-

26 36. НОР-а, XIV, 1, стр. 356. 
Подаци о обиму, начину колаборације налазе се у зборнику докумената: 

Сарадња четника Драже Михаиловића са окупаторима и усташама 1941-1945, 
приредио др Бранко Латас. 



тима на терену. У докуненту се изричито указује због чега су орга-
низоване и како треба да раде „црне тројке". Најпре се говори „да је 
комунистичка партија за собом оставила своје ћелије око којих се 
окупља све оно што је комунистички расположено." Затим се наре-
ђује: „Све претпостављене старешине настаће свим силама да се 
ове ћелије открију и најкраћим путем униште". Посебно се подвла-
чи „да се најенергичније приступи откривању и чишћењу комуни-
стичких ћелија", због чега треба „образовати тројке и применити 
3".2Х То је суштина рада смртоносних формација на терену где се 
осетила делатност равнорорског покрета. 

Начин примене слова „3" 

Подаци да је неко лице „издајник", што значи да не пристаје 
уз четнике, неодобрава четнички начин злочиначког понашања, 
прикупљани су на терену, достављани Дражи Михаиовићу, који је 
вршио селекцију, давао карактеристике о тежини „издаје", практи-
чно пресудио, након чега их је радио-телеграфским путем просле-
ђивао избегличкој влади у Лондон под председовањем Слободна 
Јовановића. Он и Живан Кнежевић су списак тих лица достављли 
Радио-Лондону (ВВС-ВпНбћ Вгоасоаз* Согрога(Јоп) чији је шеф 
радио-службе и пропаганде био познати новинар Х.Д. Харрисон. 
Његов је глас био препознатљив, јер је у емисијама за Југославију 
саопштавао на српско-хрватском језуку. Обично и најчешће је то 
било у каснијим поподневним или вечерњим емисијама. У уводу 
или на крају емисије, како-кад, пошто се саопште вести значајне за 
слушаоце наведеног језичког подручја, спикер саопштава: „Шеф 
тројки у Југославији наредио је да се ова лица, или ови народни 
издајници, ставе под слово 3". Та радио-емисија била је добро слу-
шана од грађана и од припадника „краљевске војске у отаџбини". 
Грађани из страха и неизвесности да ли ће се његово име поменути, 
или име његових блиских рођака или познаника „војска" да сазна за 
име осуђеног на смрт, да би тројке ступиле у дејство и извршиле 
свој крволочни задатак. Најближа тројка, у најкраћем времену, оби-

28 36. НОР-а, XIV, 1, стр. 112-113. Ради се о документу Команде источне Босне и 
Херцеговине, у којем се описује стање на терену настало одласком главних пар-
тизанских снага са тог простора у западну Босну. 



чно ноћу, проналазн прозвану особу и на лицу места га коље. О 
томе се извести командант бргаде, затим и виша команда, а онда 
настаје „ћутање" као значајни део испуњавања захтева Драже Ми-
хаиловића. 

Од Михаиловићевог захтева Слободану Јовановићу (7. маја) 
„да се почне са радом" тројки до првог објављива имена преко Ра-
дио-лондоно прошло је безмало месец дана. Тако је прво објављи-
вање имена лица које се има ликвидирати применом слова „3" 
Радио-Лондон објавио 2. јуна 1942. године, док је последње саоп-
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штење те смртоносне поруке било 11. септембра исте године. 
Укупно је Радио-Лондон објавио 75 имена која су означена словом 
„3", док још 25 имена које је Михаиловић доставио у Лондон није 
јавно оглашено.3(Ј Прекид објављивања имена извршен је на тра-
жење Форин офиса. 

Када је све то тако текло, поствља се питање да ли су Брита-
нци знали шта то Михаиловић ради и какву му услугу пружа њи-
хова моћна медијска корпорација - В.В.С. и који је то важан тре-
нутак да престану пружати такву услугу Михаиловићу. У поверљи-
вом британском елаборату о прегледу четничке активности за пери-
од 1941- јули 1944. под називом „Четници", у тачки 34 између 
осталог гшше: „Систем тројки и извршење смртне пресуде обеле-
живши човеково име словом 3 (заклати) било је такође спроведено 
кроз емисије ВВС које су на Михаиловићев захтев даване". Затим 
се наводи: „Ма како изгледало стање ствари немогуће, оно је 
постојало и било у складу са основним циљевима Михаиловића и 
његове групе, које су се састојале пре свега у уништењу његових 
унутрашњих противника".31 Добро су Енглези запазили да је то све 
уперено против „унутрашњих прогивника", а то су били гтрипа-
дници или симпатизери НОП-а. Других противника Михаиловић и 
четници нису имали. 

Р.и Ж. Кнежевић, н.д., стр. 66. 
3(1 Боривоје Карапанџић, Грађански рат у Србији1941-1945, САД, стр. 270-272. 
31 Исто стр. 279-280. Британски војни аналитичари су, такође, утврдили да је Ми-
хаиловић искористио ББС да би својим шифрованим порукама наређивао четни-
чким командантима да сарађују са окупаторима (Исто). Наведени елаборат се 
налази у Војном архиву (раније Архив војноисторијског института), четничка 
архива, к. 246, рег. 2/1. У њему, у тачки 31, налазе се подаци да је британска оба-
вештајна служба била у поседу документа који регулише питање „црних тројки", 
и који је потписао Петар Баћовић, о чему је било речи. 



Британци су доста дуго давали Михаиловићу сваку врсту 
помоћи, представљајући га у свету као одлучног антиокупатора. А 
Михаиловић је био у дубокој заблуди када је мислио и веровао да 
Британци само за њега знају и да ће бити на његовој страни и 
подржавати га ма шта да он учини. Трајало је то све дотле док у 
свет нису почеле продирати вести да је четнички командант један 
обични интригант и сарадник окупаторским снагама слично кви-
слинзима. Крајем јула 1942. у Стокхолму (Шведска) је у листу који 
је неговао леву (комунистичку) традицију изишао чланак под 
насловом „Ћенерал Михаиловић издао партизане", у коме се наводи 
да је 75 интелектуалаца Црне Горе (где је Михаиловић тада у 
Липову боравио) потписало проглас у коме су доказали да Михаи-
ловић води „оружану борбу против народа" и да га у томе 
окупатори помажу.32 Убрзо је у министарству инострних послова 
СССР у Москви уручена југословенском посланику про мемориа у 
којој се аргументовано тврди да Дража Михаиловић сарађује „са 
Недићем, Талијанима, чак и усташама".3, Било је то и добра опо-
мена Британцима да и они нешто учине у оцени Михаиловићеве 
делатности. Било би право чуда ако би се помислоло да новинар 
Харисон тек тако, на своју руку, пушта и саопштава вести после 
којих неког Србина треба скратити за главу. Да би се уверили у 
тврдње и наводе из Москве и опробали Михаиловића на делу, да ли 
је заиста спреман да нешто учини за општу савезничку ствар, 
британски командант на Средњем истоку генерал Харолд Алексан-
дер замолио је 2. септембра 1942. године Михаиловића да, као ства-
рни допринос савезничкој ствари, нападне непријатељске „кому-
никацијске линије", што се у првом реду односило на комуникације 
којима се Немци служе у Србији. 4 Пошто то Михаиловић није 
одрадио, Британци су стекли уверење да он саботира и лажно се 
представља као савезнички партнер. Резултат тога је то што је 
Форин офис утицо на ВВС да престане са објављивањем имена осо-
ба које је трбало да четници закољу и да се о томе „ћуте". То није 
значило да се „3" и даље не примењује. Напротив, тројки је било 
све више и деловале су врло окрутно и пре него што их је Радио-
Лондон фаворизовао, али и после тога. 

" 36. НОР-а, XIV, 1, стр. 839. 
Исто, стр. 840. 
Исто, стр. 848. 
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Престанком саопштавања имена кога треба заклати преко 
ВВС, Михаиловић је, нема сумње, остао без једног снажног фактора 
у спровођењу својих злочиначких радњи. Колико га је то, и још неке 
ствари везане за обрт британске политике према четницима, онда и 
за објективније саглаедавање дешавања у Југославији, с акцентом на 
њеном ратиште погодило, показује његова изјава коју је, нешто 
касније, изрекао на рачун Британаца. „В.В.С. са одвратним цинизмом 
престао је са својом потпором указиваном српској светој ствари..." 
рекао је Михаиловић.35 Једном су, дакле, почели и Британци да 
схватају с ским су то у савезништву, на кога то улажу велике паре, 
војну и материјлну помоћ, чиме компромитују себе и цео антифа-
шистички савез сила, или, како би народ рекао, почели су да схватају 
„с ким саде тикве". Узгред речено, познато је да су Британци првих 
ратних година партизанске борбене успехе приписивали четницима, 
а они се тим поносили. Уз то, постоји анегдота која је у срце увре-
дила Михаиловића. Радило се о четничком демонстративном, режи-
раном од британских офцира, нападу на немачко-домобрански 
гарнизон у Вишеграду почетком октобра 1943. Британци су намерно 
тај догађај приписали партизанима, изазвавши оштру реакцију чет-
ника. Њима је одговорено „а шта мислите како су се партизани осе-
ћали када смо њихове антифашистичке успехе саопштавали да су то 
заслуге четника Драже Михаиловића". Британски представник у 
штабу Драже Михаиловића, пуковник Стенли Бејли, дајући оцену о 
Михаиловићевим лако изговореним обећањима за отпочињање анти-
окупаторских акцију, што је из Каира тражено, послао им поруку: 
„Велика је вероватноћа да ваш став неће прихватити", јер „ово је 
једна покварена група без части".36 

Најзад, треба констатовати чињенице да је то што је свом 
народу чинила Југословенска емигрантска влада, било по питању 
злочина из сфере егзекуције или подршке четничкој колаборацији 
са нацифашистима, на чијем је најодговорнијем ресору био Дража 
Михаиловић, а његов заступник и председник Министарског савета 
Слободан Јовановић, ни једна друга избегличка влада, којих је у 
Лондону било више, није тако радила. Није, такође, познато да је 
нека војна формација регрутована, искључиво од једног, свог наро-
да, као што је било равногорско четништво, регрутовано од српске 

35 36. НОР-а, XIV, 2, стр. 977. 
36 Исто, стр. 1003. 
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националности вршило злочине над тим народом, као што су то 
радили четници Драже Михаиловића. 

Неки конкретии случајеви закланиход четника 
- Злочини на делу 

Највише клања по Србији од стране „црних тројки" или 
других четничких ешалона смрти одиграло се након што су Бри-
танци отказали услуге Радио-Лондона у тој ствери. Са и без ознаке 
слова „3", четници су клали све оне који су били против њихове 
колаборационистичко-квислиншке тактике и стратегије у односу на 
окупаторске нацифашисте. Али заклали су четници и своје официре 
након што су одрадили оно што је Михаиловић од њих тражио. 
Тако су без фамозног слова „3", по наређењу Драже Михаиловића 
заклани и неки четнички команданти, блиски сарадници, или пак, 
неки његови школски, класни другови. Тако су заклани пуковник 
Јеврем Јеша Симић Дршка, својевремени инспектор четничких 
формација у западној Србији. Он је, заједно саНиколом Калабићем, 
по наређењу Михаиловића одиграо, значајну улогу у учвршћењу 
сарадње четника са Немцима у Србији потврђену писаним угово-
ром о сарадњи." Михаиловић је наредио да се зкољу четнички по-
ручници с којима је почео изградњу четничке организације на 
Равној гори и то Илија Пажина и Милутин Јанковић који је једно 
време био командант телесне стреаже Михаиловића. Четници су 
заклали потпуковника и војводу Радомира Ђекића Ђеду. Он је први 
ступио у контакте са Немцима, па су му они дали да уђе у Ужице 
одакле су се Немци, под притиском партизанских снага, повукли 
21. септембра 1941. Од четника је страдао и њихов добар сарадник 
војвода Машан Ђуровић, чије је „оперативно" подручје деловања 
било у долини Ибра. Он се никада није одрекао служења Кости 
Миловановићу Пећанцу, али никада се није потпуно и одано посве-
тио служби Драже Михаиловића. Ликвидирали су четници и зло-
гласног самозваног војводу Божу Ћосовића Јаворског. Од многих 
злочина, карактеристични су они када су четници заклали Душана 
Радовића Кондора, команданта четничког Златиборског корпуса и 
ћерку генерала Петра Недељковића. Њихове „одсечене главе одне-

37 Б. Латас, Сарадња..., стр. 246; 36. НОР-а, XIV, 3, стр. 935. 
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ли су у Врховиу команду ЈВуО", како би Михаиловића уверили да 
38 

је казна извршена. 
Четници су из разних побуда вршили клања по Србији. Еми-

лију Стргаревић су „заклали само ради тога што није хтела да буде 
љубавница четничког команднта у Врњцима".39 Све је рађено са 
знањем и упутстима Драже Михаиловића. Он је наредио да се закоље 
учитељица Вера Филиповић из Тометиног Поља, која је била веза 
између Михаиловића и Милана Аћимовића и Љотића, па је 
Михаиловић посумњао у њену оданост.40 Косту Миловановића Пе-
ћанца, ривала Дражи Михаиловићу из времена организовања равно-
горских четника 1941. године, четници су заробили почетком 1944, 
заједно са Пећанчевих шест војвода и 50 четника. Сви су ликви-
дирани, а Пећанац је доста дуго држан у заробљеништву. Па, ипак 
му је пресудио сам Михаиловић. Четници су остарелог војводу, који 
је имао своје историјске заслуге још из времена Првог светског рата, 
по наређењу Михаиловића, заклали 5. маја 1944. на мосту у селу 
Николинац, код Сокобање.41 Писци који тврде да је Дража Михаило-
вић, чија је сарадња са окупаторима документима и делима, дока-
зана, био антифашиста, малте не српски национални херој, склони су 
тврдњи да је Михаиловић наредио да се убије Пећанац зато што је 
сарађивао са окупаторима. Када би то било тако, и када би за нацио-
налну издају и колаборацију са нацифашистима требало ликвиди-
рати виновнике тог злочина, у том случају су сви четнички официри 
требало да себе и свога вођу Дражу Михаиловића закољу, јер су 
служили окупаторимаи пружили им већу помоћ него ли Пећанац. 

Масовни покољи Срба у Србији 

Са словом „3" и без њега, четници су са тројкама или већим 
формацијама, извршили масовне покоље недужног народа. До тога 
је нарочито дошло у време када су четничко-немачки односи у са-
радњи против снага НОП-а и његових симпатизера добијали кон-

38 Карапанџић, н.д. стр. 285. 
39 Исто, 279. 
40 Радивоје Јовановић Брадоња, Увод у анализу стратегије НОП-а Југославије 
1941-1945, стр. 97. 
41 Војни архив, Ча. к.276, рег. бр. 12/1, депеша бр. 1415; Никола Миловановић, Ге-
нерали издаје,, књ. 2, стр. 143. 



кретније и шире размера, када је сарадња постала сасвим јавна. Шта 
је све на то утицало. Падом фашизма у Италији, четници су остали 
без доброг и оданог савезника, који их је материјално и новчано 
снабдевао без икаквих ограничења. Мусолини је четнике сматрао 
помоћним италијнским трупама-Антикомунистичком добровољач-
ком милицијом. Четници су капитулацијо Италије у Црној Гори и 
Санџаку, практично, били у расулу. Али су се, под немачком коман-
дом брзо прегруписали и постали снажније него под Италијанима. 
То краткотрајно слабљење четника погодило је не само Михаило-
вића, већ и немачке окупаторе, па ће њихово зближавање кренути 
убрзаним током. Народноослобидилачка војска Југославије јако се 
оснажила и своја дејства почела да испољава ближе Србији, на те-
риторији Црне Горе, Санџака и источне Босне. Немци су ухватили 
и дешифровали депеше Врховног штаба НОВ И ПОЈ у којима се 
наређује јединицама које гравитирају ка Србији да наставе офан-
зивна дејства и буду спремни за дејства ширих размера у том делу 
Југославије. Вођа Трећег Рајха је, по паду фашистичке Италије, рео-
рганизовао операцијско подручје југо-истока Европе. У Београдује, 
почетком августа 1943. оформљена Команда групе армија „Ф" под 
командом барона Максимилијана фон Вајкса. То је онај Немац пред 
којим је генерал Радивоје Јанковић потписао безусловну капиту-
лацију Југословенске војске, окренуо Вајксу леђа, сматрјући га ве-
читим непријатељем. Пуковник Дража Михаиловић, наводно, није 
капитулирао, али, како ћемо видети, понизио се Вајксу и затржио 
помоћ Вермахта ради јаче подршке четницима у Србији. 

Позната су догађања да су четници и са словом „3" и без ње-
га подмуклим деловањем сејали смрт и задавали страх и неспо-
којство народу, извршили многе покоље недужног народа. Те драс-
тичне мре шитих рзмера нарочито су се испољиле у време када су 
четници и Немци, у другој половини 1943. године, почели отво-
рено, јавно пред народом, да сарађују. Вајксу је придодат представ-
ник министарства иностраних послова Рајха Херман Нојбахер са 
специјалним Хитлеровим овлашћењима. Неки су говорили, што је 
било погрешно веровање, да је Нојбахер ублажио, па и укинуо 
немачку одмазду по Хитлеровој директиви од 16. септембра 1941. 
Немци су, уствари, схватили сву ширину ослободилачке борбе 
НОП-а и нефикасност убијања талаца. Али је Нојбахер својом 
вештом политиком и сарадњом са Вајксом искористио Михаило-
вићеву понизност па су све мере одмазде пребацили на четнике. То 



је разлог да четници, нажалоет, крену у масовне и веће злочине, 
што се тиче клања Срба, него што су то радили Немци. 

У свему ономе што је снашло Михаиловића и његову „вој-
ску" у Србији као најзначајни фактор треба нагласити чињеницу да 
је НОП у Србији у другој иоловини 1943. добио импресиван полет. 
Омасовљени су и касдровски ојачали партизански одреди, а почет-
ком октобра формиране су бригаде, као виши облик војне организа-
ције НОП-а: Прва шумадијска, Прва јужноморавска и тако редом. 

У таквој ситуацији четници и Немци су све више требали 
једни другима. Ценивши општу опасност за опстанак четника, има-
јућу у виду и Британску оцену да су колаборационисти, Михаи-
ловић се одлучи на чвршћу везу и већи ослонац на Немце.42 У 
преговорима изасланика Драже Михаиловића са Вајксом и Нојбахе-
ром у хотелу „Мажестик" у Београду, дошло се до закључка који се, 
између осталог, односи и на то да четници „приликом учествовања 
у заједничким борбама против комуниста буду потчињени немач-
ком командовању", затим да „учествују у заједничкој пропаганди 
против комунизма".43 Четници су добили задатак да проналазе и 
уништавају „комунисте", што се односило на припаднике и симпа-
тизере НОП-а, на партизанске јатаке. То је управо оно што је одго-
варало Немцима, јер су на тај начин хтели да сачувају „углед" 
дисциплиноване војске која „поштује" међународне конвенције, а 
четницима омогућили да по својој процени проналазе, хватају и ко-
љу српске антифашисте. У томе је Нојбахер имао значајног удела. 

Веома значајан документ четничког порекла, чији се ориги-
нал налази у архиви Форин офиса у Лондону, веома упечатљиво се 
говори о садејству Немаца и четника у покољима. То је „Објава" за 
четничког команданта у реону Космаја Милића Мајсторовића да се 
са четницима може слободно да креће по терену који је уговором 
„са нашим савезницима Немцима и бугарима" и да „у име Краља 
Петра II Карађорђевића одузима сву реквизицију и коље све парти-
занске јатаке и симпатизере због чега ће добити чин мајора".44 

42 Вајкс је 1. новембра 1943. известио Хитлера да се у Србији врше „крвава раз-
рачунавања између група Д.М. и комунистичких банди... Због тога Михаиловић 
већ тражи везу са немачким командантима да не би потпао под комунистичку 
власт" (Латас, Сарадња..., н.д., стр. 241-242; 36. НОР-а XII, 3, стр. 619). 
43 Латас, Сарадња..., н.д. стр. 245. 
44 Исто, стр. 160. 
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Било је у Србији, без повода и разлога, мноштво масовних 
клања недужних цивила жена, деце стараца, силовања кћери, сеста-
ра, мајки. Један од стравичних покоља одиграо се у селу Вранић 
20/21. децембра 1943. Те ноћи четници су заклали 70 особа старо-
сти од 1 до 93 године. Тада су страдале комплетне породице. Сило-
ване су малолетнице и одрасле женске особе пред родитељима, бра-
ђом и сестрама, изживљавање над мртвим и полумртвим. Све се то 
одвијло уз четничко оргијање.45 

Еуфорија клања захватила је целу Србију, о чему је Дража 
Михаиловић добијао редовне извештаје. Капетан Живан Жика 
Лазовић, командант Смедеревског корпуса, известио је 27. Децем-
бра 1943. Дражу Михаиловића да је „ликвидирао" 30 особа, од чега 
је само у Болечу заклао 11 жена, деце и стараца. Лазовић је тада 
опљачкао болечане у врдности „преко милијон динара". Када је 
мајор Светислав Трифковић, командант Авалског корпуса (чији су 
четници извршили покољ у Вранићу) известио Михаиловића о 
таквом понашању Лазовића, навео је да је он у народу оставио 
„рђав утисак због велике пљачке", а уопште покољ не помиње, као 
да је то нормално за четничку делатност.46 У једном другом изве-
штају Дражи Михаиловићу наводи се како је Жики Лазовићу пот-
чињени поручник Божидар Лазовић „садистичким нагоном лично 
секао појединцима уши, пробадао их камом, натеривао их да седе 
на жару и напокон полумртве заклао и једноставно и најчешће 
бацао у Мораву".47 Два дана касније, 29. децембра 1943, командант 
Горске гарде Њ.В. краља Петра II Карађорђевића капетан Никола 
Калабић извештава Дражу Михаиловића да је у „Копљарима ухва-
ћено на спавању и поклато 24 активна комуниста од који су 20 ци-
гани. Све сам поклао"4х Потчињени Николи Калабићу, командант 
Опленачке бригаде поручник Тихомир Јовановић звани Карађорђе, 
У селу Бањи заклао је недужне грађане, а он вели да је „заклао 18 
истакнутих и окорелих црвених". 9 

и том страшном злочину видети: Драгољуб Пантић, Ноћ каме-покољ невиних у 
селу Вранић; Латас-Џелебџић..., н.д. стр. 297-300; Јово Радовановић, Драгољуб 
Дража Михаиловић у огледалу историјских докумената на стра. 166 наводи имена 
страдали и тврди да су те ноћи заклане 72 невине осбе. 
47 О свему наведеном видети у 36. НОР-а, ХИВ, 3, стр, 239, 306 и 596. 
48 Исто, 596-597. 
49Исто, стр. 213. 

Исто, стр. 276, Извештај Јеврема Симића Дражи Михаиловићу. 



Клање Срба је наетављено целом жестнном. Тко су четници у 
селу Друговац заклали двадесетчетворо Срба, 41 стрељали, неколико 
их је изгорело, док је неколико особа умрло од последица бати-
нања.50 Ужасан покољ четници под командом пуковника мира Миха-
иловића извршили су 1/2. фебруара 1944. Како извештава Дражу 
Михаиловића извршено је „чишћење", уствари покољ невиних „у 
Јагодини 17 мушкараца и 7 женских, у Ћуприји 9 мушкараца и 1 
женска, у Параћину 11 мушкараца и једна женска, свега 37 мушка-
раца и 9 жена". Пуковник Михаиловић даље наводи: „Народ је овим 
задовољан. Начином извршења показали смо пријатељима и непри-
јатељима нашу снагу и јединство и организацијске способности".51 

На многим местима у Србији могу се прочитати спомен 
плоче на којима је исписано „у овој кући, „на овом месту", четници 
су учинили стравичан злочин, ту су премлатили, мрцварили, сило-
вали, најзад заклали. Такв злочин, попут оног у Вранићу, задесио је 
многе породице.Такву судбину доживела је породица Даринке 
Радовић из села Рајковца, рођеној у селу Клока, код Тополе. Чет-
ници су посумњали да је она партизански јатак, да зна где се крије 
нека важна личност значајна за Народноослободилачки окрет, па су 
23. маја 1943. ухватили Даринку и њене две ћерке четрнаестогоди-
шњу Стану и двадесетгодишњу Радмилу. Подвргли су их најстра-
шнијим мукама, захтевајући да открију место где се тај илегалац 
(или њих више) скрива. Пошто су издржале сву тортуру, четници су 
онда приступили свом рутинском послу, заклали су млађу Стану, 
уживајући у болу мајке и старије сестре које су приморали да ту 
стрвичну сцену посматрју. Кољачи су, затим, заклали старију ћерку 
Радмилу, па пошто и након тога нису добили од Даринке оно због 
чега су их мучили, најзад су и њу заклали/2 Да ли од овога грозног 
злочина може да буде горег. Изгледа да. Али нека остане индивидуа-
лна процена читаоца након што прочитају следећих неколико редова. 

Страшна је судбина, за сличну „грешку" као Даринке Рај-
ковић, снашла сељака Живана Ђурђевића из села Балиновића, код 
Ваљева. Њега су четници Горске гарде Њ. В. краља Петра II Кара-
ђорђевића којом је командовао Никола Калабић ухватили, заједно 
са синовима Марком и Радомиром, и подвргли их најгрознијем 

50 Радовановић, н.д., стр. 220-221. 
51 36. НОР-Х1У, 3, стр, 423. 
52 Латас-Џелебџић, н.д., стр. 295. 



^учењу. Пошто нису изнудили оно што су од Живана тражили, ко-
д,ачи су одрадили свој посао. Испред њега, на његове очи, заглали 
су му сина. И после тога, Живан је остао одлучан, као да је гтркосио 
и четницима и судбини. Након што су га до краја измрцварили, 
,краљеви гардисти" су Живана Ђурђевића на Дебелом брду, код 
ЈЗаљева, полуживог везали за ражањ и тако га печењем на ватри, у 
најстрашнијим мукама, 25.маја 1943. године усмртили.^ 

Потребно је да се укаже на чињеницу да равногорски чет-
ници (код историчара који искривљавају историјску стварност-
популарнији назив је ЈВуО), нису поштовали конвенције које 
регулишу питања понашања зараћених страна, однос према цивил-
ном становништву, према рањенцима, према заробљеницима уоп-
ште. Дража Михаиловић је често извештаван од потчињених о ли-
квидирању заробљених припадника НОП-а. Тако, на пример, мајор 
Радомир Цветић, командант Јаворског корпуса (област пл. Голија), 
извештава Михаиловића 21. јануара 1944. о рањеним партизанима 
(делови 2. пролетерске и 5. ударне дивизије НОВЈ) и, између оста-
лог, наводи: "Много рањених помрло им у путу. Ми смо заробили 
16 и заклали их без преког суда.54 Партизани су имали другачији 
однос према заробљеним четницима, уз пуно поштовање међуна-
родних закона. Приликом једне борбе на Буковику (источна Србија) 
партизани су заробили многе четнике. Дали су им на вољу да 
остану у партизанским јединицама или да оду кући. Оне који су 
отишли кући, четници су их похватали и без суда побили. Шесна-
естог јуна 1944. Љуба Јовановић Патак, командант Тимочког корпу-
са, о томе извештава: „Стрељао сам 75 војника ради тога што су се 
предали партизанима", а они их пустили „да подривају наше редове 
и шире дефетизам".55 

У овом раду, као прилог историјским догађањима, без пре-
тензије на свеобухватност насловљене теме, наведени су слочајеви, 
као пример, појединачног или масовног клања невиног народа у 
Србији. Наведени су, такође, и поједини од аутора који су дали свој 
прилог о тој врсти четничких злочина. 

Исто, стр. 294. Аутори Латас и Џелебџић су у свом обимном делу, у поднаслову 
»Терор и злочин четника у Србији", стр. 294-310, описали многа појединачна или 
Масовна клања и све то илустровали фотографијама. 
55 3б. НОР-а, XIV, 3,стр. 291. 

Исто, стр. 719. 



Да је „Црне тројке", као и слово „3" измислио и његову при-
мену разрадио и потчињенима наредио поступање по томе сам Дра-
жа Михаиловић, уз значајну улогу Слободана Јовановића и неких 
личности из његовог непосредног окружењ у Лондону, те и сам 
Радио-Лондон, доказане су историјске чеињенице. Да је, осуђени 
ратни злочинац, Дража Михаиловић најодговорнији за приказане 
злочине изведене клањем камом, показују извештаји четничких ко-
манданата са терена. Из дана у дан, Михаиловић је читао извештаје, 
сепеше или друга писана документа, „заклалисмо толико и толико", 
„заклано је", „заклао сам". Тако су се, с тим злочинима хвалили, и 
истовремено удварали своме вођи и доказивали му да се његова 
наређења, сулуде жеље и захтеви, доследно спроводе. Михаиловић, 
наравно, није ништа учинио да се са злочинима прекине, јер је он 
то, и баш тако, хтео. Ко су били заклани Срби. То су истинске па-
триоте, антифашисти, невини, поштени и вредни грађани, претежно 
сељаци противници четничког деловања. То су, дакле, четничке 
жртве, јер су се усудили да не пристају на оно зло које им је нудило 
равногорско руководство са Дражом Михаиловићем на челу. 



Пантелија Васовић 

Ч Е Т Н И Ч К И З Л О Ч И Н И У Ч А Ч А Н С К О М К Р А Ј У 

Општине: Чачак, Горњи Милановац и Лучани 

Црне гројке на делу 

Уфебруару и марту 1943.године у срезовима љубићком и 
трнавском извршени су велики злочини. 

У Остри су 17. фебруара четници ухватили Милоша Анђе-
лића (39), страховито су га мучили, обесивши га за ноге, боли га 
камом, чупали му бркове, ломили руке и драли му кожу са главе и 
на крају га заклали. Истрагу над Анђелићем је лично водио Предраг 
Раковић, који је давао упутства о злостављању. У Мојсињу 23. феб-
руара, четници под командом Предрага Раковића заклали су Миха-
јила Миша Ћурића (56), учитеља, старог ратника и резервног пот-
пуковника, јер није одобравао њихове злочине над становништвом. 
Тада су убили и Срећка Ћурића (34). 

Деветог марта у Станчићима су заклали Драгољуба (51) и 
Радојицу (50) Петровиће. У Вапи, Слатини, Бањици и Јежевици у 
ноћ између 13.и 14. марта четници су заклали: Сретена Терзића (36) 
из Вапе, Богољуба Јоцовића (31), Станимира Маџаревића (55) и 
Михајла Маџаревића (49) из Слатине, Љубишу Симовића (40) и 
Милорада Боровића (38) из Бањице, Мирославу Миру Ћирић (30) и 
Миодрага Петровића Ћопа (35) из Јежевице. У ноћ између 15. и 16. 
марта у Липници и Премећи четници Треће жичке бригаде ухвати-
ли су Војина пропадовића (23) и Радмила Јоксића (40) из Липнице. 
После мучења њих су у Премеће живе закопали. 

У Трбушанима у ноћи између 18. и 19. марта четници су за-
клали: Илију Зупца, избеглицу из Невесиња, Миодрага Старчевића 
(42) и Вукосаву Чоловић из Љубића и Радослава Глушчевића из 
Каменице. У Љубићу 20. марта заклале су Драгишу Чоловића. У 
Доњој Горевници 22 марта четници, предвођеним Жарком Бориши-
ћем, убили су и заклали 10 лица: Милену Павловић (42), Стојка 



Јанковића (55), Вука - Милету Александрића (39), Светислава -
Свела Кузмановића (53), Богдана Кузмановића (60), Будимира 
Радојевића (35) и Деведес етогодишњег Станојла Јелића, а из Мојси-
ња целу породици: Сибинку (45) и Гојка (50) Пауновића и њихову 
јединицу Дару (19). Сви заклани и убијени су побацани у јаму 
Рудника, уз забрану породицама да их преузму и сахране. 

Поред ових убистава ненаоружаног становништва, четници 
под командом Предрага Раковића, у заједници са Недићевом Држа-
вном стражом, 5. марта блокирали су борце Чачанског партизанског 
одреда и том приликом убили 14 партизана, од којих су неколико 
стрељали као тешко ран»ене. Убијани су: Радиша Поштић, Радоје 
Живковић, Светислав Бабовић - Ћећо, Василије Јовичић, Драган 
Јовановић Шмит, Милан Пауновић, Гвозден Пауновић, Доброав 
Милетић - Боба, Милија Јовановић, Михајло Павловић, Владан 
Шићевић, Радомир Новаковић, Саво Савић и Вукадин Белић. 

Рањене партизане убио је Христивоје Стојановић, командир 
Мрчајевачке четничке чете. 

У Драгачеву после поврагка из Црне Горе, где је претрпео 
пораз у борби са паргизанима, за одмазду, војвода Милутин Јанко-
вић попалио је десетак кућа мобилисаним сељацима који су дезер-
тирали са бојишта, а потом у ноћи између 3. и 24. анрила његови 
четници убили су у срезовима драгачевском и ариљском 11 припад-
ника НОП-а. Из Драгачева су убијени: У Доњој Краварици - Тимо-
тије Томашевић (45) и његов син Душан (19), затим Милош Стефа-
новић (33) из Лиса, Богосав Младеновић (63) из Вирова, Милун 
Ђоковић (32) из Лисица, сутрадан Миладин Марковић (43) из Дљи-
на, кога је убио Јанковићев пратилац - кољаш Бранислав Пантелић. 

Нови злочини се настављају у Драгачеву и у мају. На Голу-
пцу је убијен Миодраг Ичелић (20) из Церове. У Гучи Милосав 
Станић (20). У ноћи између 3 и 4. маја „црна тројка" из јединице 
Давида - Дача Симовића, команданта Драгачевске бригаде, у Грабу 
је заклала Гвоздена Шипетића (45) који је био командир четничке 
јединице у Грабу, а који је одбио да води борбу и да чини злочине 
према припадницима НОП-а. Њега је заклао кољаш Драган Стани-
сављевић - Драган Пекар, родом из Рајца код Чачка. Шипетићу је 
по извршеном клању одсекао уво и понео да покаже свом 
команданту-да је свој задатак извршио. 

У Виљуши су 29. јуна 1943. четници заклали Живку Мандић 
и Светозара Мандића (без деце и старе). 



Четничке „црне тројке" су 20. јула упале у Гучу, похватале и 
одвеле шест жена и девојака и два мушкарца, припаднике НОП-а. 
Исте ноћи, у близини Гуче „тројке" су заклале: Милицу Ружић (37), 
Милунку Гавриловић (31), Милицу Раковић (25), Младена Прелића 
(40) и Сретена Ружића (18), а три девојке су после неколико дана 
свирепог мучења пустили кућама. 

Командант Предраг Раковић у свом писму команданту Трна-
вске бригаде Живораду Катанићу од 28. августа 1943. године пре-
поручује: 

„Треба све бивше партизане који су код својих кућа ликви-
дирати, јер Мандић има јачу обавештајну службу преко оних бив-
ших партизана. Такође би требали ликвидирати и породице актив-
них комуниста..." 

Није се много чекало на остварење препоруке. Одмах је по-
чео покољ. Тако је тог дана, 28. августа, група четника Слободана 
Пејовића и Жарка Анђелковића у Мршинцима похватала припад-
нике НОП-а: Ненада Капларевића (20), Филипа Капларевића (63) и 
његовог сина Давида (31), Милана Каровића (45) и његову жену Ко-
сану (39), Жарка Ђорђевића (40) и Малину Коваћевић (39), одвела 
на обалуз Мораве, заклали их и побацали у реку. Радомира Кап-
ларевића (44), који је лежао болестан, заклали су га у кревету. 

У Атеници, 29. августа, група четника, са злогласним Божом 
Васиљевићем, ухватила је 16 особа. После тешких мучења на месту 
црквинама заклали су: Роксанду - Росу Лишанчић (девојку од непу-
них 20 година), Будимира Лишанчића (38), Гвоздена Стеванчевића 
(45), Радисава Ђуровића (20) и Душана Васиљевића- Маћанина 
(47). Истог дана, у Чачку, у кафани „Македонија", четници су за-
клали Александра Јовановића, код куће Владана Павловића у 
Чачку, а у Качулицама свештеника Милисава Бата Перишића. 

Злочини се настављају. У Горичанима, 2. септембра, четни-
ци су заклали: Момира Младеновића из Ласца, Јелену - Јелу Бе-
шевић (55) и Ратка Весковића (30). „Црне тројке" 5.септембра су у 
Вапи заклале: Браћу Николу (33) и Милету (24) Обрадовиће, а 
затим и Рада Властелицу (59), из Балуге: Драгослава Вучићевића 
(45), Сава Пауновића (40), Томислава Мајсторовића (35) и Мили-
Јану Доловац (36). Два дана касније, 7. септембра, у Атеници и Ку-
линовцима похватано је 10 грађана, сарадника НОП-а. Тројцу су 
заклали, а остале, после батинања, пустили кућама. Заклани су: 

сп 



Јеврем Шолајић (38) и Милутин Луковић (34) из Кулиноваца и 
Петар Николић из Београда, који је дошао у посету својој родбини. 

Група четника, коју је предводио командант Друге жичке 
бригаде Власта Антонијевић, у Бањици је 14. септембра заклала: 
Милијану Вуколић (45) и Миодрага -Драга Вуколића (47), а убила 
Тихомира Давидовића (20). Истог дана четници, које је предводио 
Миодраг Васић, командант Прве жичке бригаде, у Јежевици су 
заклали Ружу Косовац (36) и Цмиљку Вучићевић (32), а у Рајцу 
Радомира Мајсторовића (35) и Милку Властелицу (21) из Липнице. 

У Трнави и Виљуши у ноћ између 13. и 14. септембра четни-
ци су заклали: Радослава Влајковића (41) и његову ташту Дринку 
Вучићевић (60) из Виљуше и Милоша Крсмановића (36) из Трнаве. 
Исте ноћи четничка „црна тројка" Жарка Боришића, Драгослава Ву-
чићевића-Црњака и Милоша Ћирковића у Слатини и Мршинцима 
извршила је прави покољ. Заклани су: Милија Вучетић (54) учитељ 
у пензији, његова поћерка Љубица Аничић (19), Младомир Тутуно-
вић (24) и Милојко - Миле Ранђић (23) из Слатине, Спиридон -
Спиро Смиљанић (57), Мијат Панић (43) и Радован Ровињац (48) из 
Мршинаца. 

Биланс ових четничких злочина у Трнавском срезу од 28. 
августа до 14. септембра је: 45 особа заклано и убијено, међу њима 
је 12 жена. Напоменимо да су то све биле особе које нису припада-
ле ни једној оружаној формацији. Сви су похватани код својих кућа, 
изведени и заклани, или убијени. 

Посебну пажњу је Равна гора посвећивала Чачанском крају 
иако на његовим просторима све до краја 1944. године није посто-
јала већа војна формација партизана. Након хапшења Окружног 
комитета КПЈ, крајем фебруара 1943. године у Вапи, и страдања 
обновљеног одреда у Остри 5. марта 1943. године (када је од 25 бо-
раца који су сачињавали одред, 15 убијено од стране четника и 
недићеваца), обавештајни официр врховног штаба 18. марта 1943. 
године пише писму Раковићу у коме каже: „Комунисте морамо не-
милосрдно уништавати. Предузмите све за скидање Мандића (Раде-
нко, командант обновљеног Чачанског НОП одреда), јер се налазе 
на врло незгодном месту". 

Средином 1943. године Предраг Раковић, на саветовању са 
своја четири команданта бригада, прихвата мишљење капетана Жи-
ворада Катанића, команданта Трнавске четничке бригаде (ранијег 
команданта Ристовића су из њима познатих разлога ликвидирали) 



који каже: „ Моје је мишљење да би требало више људства да би се 
ова банда очистила". Раковић каже: „Углавном се слажем са изве-
штајем и мишљења сам такође да би требало све бивше партизане 
који се налазе код својих кућа ликвидирати. Такође би требало лик-
видирати све породице активних комуниста". Може ли ово здрав 
разум да схвати? 

Четнички преки суд, са Бојаном Ристановићем на челу, у 
Прељини и Балуги, 22. маја осудио је 4 омладинке припаднике 
НОП-а: Ленку Крупеж из Ракове, Марију Комадинић из Соколића, 
Зорку Гојковић из Прислоница и учитељицу Францишку Новак, 
прогнаницу из Словеније, која је живела у Прислоници. После сви-
репих мучења, њих су поклали и нага унакажана им тела изложили 
на раскрсници путева Прељина-Балуга. Изнад тела је стављен нат-
пис: „Овако пролазе сви који раде за партизане" . 

Четници са Бојаном Ристановићем су 28. јуна у Горњу Горе-
вницу заклали Александра Торомана, припадника НОП-а. Његов 
леш су изложили на путу усред села прислонивши га уз једно дрво 
у седећем ставу, а у руке му ставили цедуљицу на којој је писало: „ 
Читај Торомане, иде ли ти са истока Црвена армија". Четвртог авгу-
ста, над породицом Тороман извршен је нови злочин - када се 
окупила родбина ради сахране тела покојног Војимира, стигла је 
тројка коју је предводио Бојан Ристановић, ускратила је да се тело 
сахрани на гробљу, а у току ноћи су четници заклали Војимирову 
сестру Гроздану, која је била у другом стању, бабу Станку и њи-
ховог радника Светислава Матијевића из Вранића. 

Четнички преки суд, после страховитог мучења, у Ракови, 
где је био четнички затвор, осудио је на смрт 11 припадника НОП-
а. На смрт су осуђени и заклани: Љубинка Поповић (31) домаћица и 
мајка деветоро деце, Танаско Терзић (20) столар, Светолик Јаков-
љевић (45) земљорадник, Саватије Јаковљевић (53), земљорадник и 
Радомир Савић (34) земљорадник, из Вапе: Милош Жагрић (40), 
земљорадник и Ђуро Алексић (21) земљорадник из Заблаћа: Вла-
дета-Рајко Радосављевић (23) земљорадник и Перуника Петровић 
(39) домаћица из Станчић; Јанаћко Ћурчић (29) земљорадник као и 
Милош Прелић из Јежевице. 

Поводом овог злочина из канцеларије Преког војног суда 
команде Другог равногорског корпуса издато је саопштење у коме 

после имена стрељаних, поред осталог каже: „Скрећемо пажњу 
становништву, да ће се казнити смрћу свако лице које буде сара-



ђивало са терористичком групом комуииста, или радило на неки 
други начин против Југословенске војске у отаџбини". 

Биланс четиичких злочина 

Укупно је од четника усмрћено на територији коју данас 
обухватају општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани од 1941. до 
1945. године 702 особе, међу који су 99 особе женског пола и двоје 
малолетне деце. У овим усмрћеним налазе се 103 особе које су чет-
ници у одметништву убили после ослобођења наших крајева 1944. 
године. Ту је било 57 војника и припадника милиције и 46 цивила. 
Овај податак говори да су четници и у одметништву починили ве-
лике злочине. 

Начин на који су жртве усмрћене је: стрељано ватреним ору-
жјем- 457 (од ког је броја 38 жена), усмрћено клањем - 209 (од ког 
је броја 61 жена), будаком - једно, батинама и на други начин - 35. 
Може се закључити да су кољаши били посебно крволочни према 
женама, јер од 209 закланих - 61 су жене, или скоро свака трећа 
особа. 

Старосна сртуктура на ове начине уморених је: до двадесет 
година старости- 101, од 20 до 30 година - 239, од 30 до 40 година -
177, од 40 до 50 година - 114, од 50 до 60 година - 47, од 60 до 70 
година - 19, изнад 70 година - пет. 

Међу усмрћеним је било: 380 земљорадника, 138 радника и 
занатлија, 81 домаћица, 24 ученика, 17 студената, 14 просветних ра-
дника, 10 службеника, девет трговаца, шест официра и подофицира 
БЈВ, пет железничара, четири кафеџије, два техничара, два правни-
ка, један лекар, један фармацеут, један шумар, два свештеника, је-
дан пензионер, један слуга, један новинар и двоје деце. 

Поред усмрћених, четници су предали Немцима које су они 
стрељали од 1941. до 1944. године 497 припадника НОП-а и њихо-
вих симпатизера, од којих је 18 особа женског пола. 

Међу њима је било 247 земљорадника, 161 радник и занат-
лија, 12 трговаца, 30 ученика, 15 студената, 9 учитеља, четири прав-
ника, један официр и подофицир, четири кафеџије, по један желез-
ничар, осам домаћица, један службеник, један новинар и три чинов-
ника. Њихова старосна структура је: до 20 година — 116 особа, од 20 



до 30 - 216, од 34 до 40 - 117, од 40 до 50 - 34, од 50 до 60 - 11 и од 
60 до 70 - три особе. 

Подсетимо да су ове људске наказе на Чачанском подручју 
0д 1941. до 1945. године усмртиле 702 припадника НОП -а. Од тог 
броја њих 209 су заклали. Број усмрћених клањем на Чачанском 
подручју много је већи, јер су они клали и припаднике других фор-
мација следбенике Љотића и Недића, без обзира да ли су они били 
цивили, или униформисани. Неки подаци указују да је на наше 
подручју око стотину ових злочинаца камом окрвавило своје руке. 
Уз њих зна се да је још један број људи припадао црним тројкама, 
али се не зна да ли су и они клали, или су само помагали у том зло-
чиначком послу. Давидовић и Тимотијевић су, по неком свом са-
знању, сачинили списак кољаша у својој публикацији. С обзиром 
да је њихов број знатно већи од броја који су ови аутори навели, у 
наставку дајемо податке, према нашим сазнањима, о онима који су 
клали и убијали, мада и они нису потпуни. 

У Љубићком срезу: Бојан Ристановић (Доња Горевница), 
Жарко Боришић (Трбушани), Миодраг Козодеровић Козодер (Трбу-
шани), Милош Гавриловић (Горња Горевница), Љубисав Николић 
(Доња Трепча), Адам Аџемовић (Доња Горевница), Радојко Јеремић 
Крмела (Доња Трепча), Превислав Миловановић Ебир (Трбушани), 
Радаилов Видојевић (Доња Трепча), Алекса Ковачевић (Избеглица 
из Босне), Милољуб Јелисијевић Гининац (Горња Горевница), Љубо 
Обрадовић Котур (Миоковци), Мирко Сертић (избеглица из Босне), 
Милорад Бојовић Шкипа (Доња Трепча), Радивоје Радуловић Тулом 
(Мрчајевци), Милисав Радовић (Љубић), Христивоје Стојановић 
(Мрчајевци), Рајко-Рајица Илић (Соколићи), Љубиша Томашевић 
(Коњевићи), Радомир Младеновић (Коњевићи), Тома Павловић 
(Мрчајевци), Милан Новаковић Циганин (Мрчајевци), Милосав Ва-
сиљевић-Брковац (Доња Трепча)... 

Из Трнавског среза: Милош Ђирковић (Атеница), Божидар 
Божо Васиљевић (Чачак-Кулиновци), Станко Јовановић-Црни Боса-
нац (Атеница), Славиша Ђуровић (Атеница) Давид Којовић Чупо 
(Лозница), Викентије Мишовић (Кулиновци), Илија Манговић 
(Атеница), Томислав - Томо Васовић (Кулиновачко Поље), Петар 
Вукомановић (Стезојевци-Атеница), Милисав Мариновић (Кулино-
вачко Поље), Слободан Пејовић (Мршинци), Слободан Вуковић 
(Горичани), Радоје Томић (Балуга), Љубиша Грујанац (Бањица), 
Раде Брашановић (Избеглица са Косова-Лазац), Жарко Анђелковић 



(Лазац), Радосав Радоњић Лукинац (Јездина), Драгослав Вучићевић 
- Црњак (Придворица), Радосав Благојевић (Паковраће), Петар Ву-
јовић (Трнава), Драгутин Драго Полуга (Парменац), Петар Милоје-
вић (Риђаге), Милан Вукосављевић-Ваљевац - Звер (Чачак), Милош 
Речевић (Јежевица)... 

У Драгачеву: Милутин Јанковић (Дљин), Сретен Ковачевић 
(Дучаловићи), Ратко Ковачевић (Дучаловићи), Милорад Судинац 
(Дучаловићи), Божидар Обреновић (Негришори), Симо Драмлић 
(Гуча), Драган Станисављевић - Ћоро (родом из Рајица), Милодраг 
Шолајић, свештеник (Горачићи), Милан Милићевић (Лиса), Мито 
Ћебић (Дљин), Милосав Чопица (Гуча), Добривоје Вукајловић-Ка-
луша (Губеревци), Слободан Драговић (Рогача), Михаило Николић 
(Бели Камен), Милутин Лазаревић Жућо (Крстац), Радисав Нико-
лић (Лисице), Милоје Вукашиновић (Крстац), Александар Вуловић 
(Лисице), Бранислав Пантелић (Лучани)... 

У Таковском срезу: Сретен Чутовић (Прањани), Радован То-
лић Цановац (Прањани), Миломир Брадоњић (Прањани), Миодраг 
Зеленовић (Прањани), Светолик Павловић (Лозањ), Милосав Нико-
лић (Рудник), Милутин Игњатовић Миљур (Горњи Бањани), Свето-
лик Поповић Пурњу (Таково), Предраг Николић Гебо (Леушићи), 
Драгослав Мркељић (Шарани), Добривоје Аврамовић (Сврач-
ковци), Милован Миловановић (Љутовница), Радован Обрадовић 
(Доњи Бранетићи)... 

Ово су били истакнути злочинци, који су директно клали, 
убијали, батинали и на други начин усмрћивали људе. Ту су и 
многи други, који су били чланови „црних тројки", или на неки 
други начин учествовали у убијању људи. Поред њих, који су непо-
средно усмрћивали људе, ту су и они који су доносили одлуке и 
давали налоге кога треба заклати, убити, или на други начин ликви-
дирати. Били су то најчешће команданти четничких корпуса, бри-
гада и батаљона, који нису ништа мање одговорни од оних који су 
клали и убијали. Сигурно су на нашем подручју најодговорнији 
Звонко Вучковић и Предраг Раковић као команданти корпуса. За-
тим команданти бригада: Драгомир-Гаги Топаловић, Крста Кљајић, 
Дачо Симовић, Милутин Јанковић, Драгиша Пеливановић, Радиша 
Чековић, Жико Катанић, Владимир Мартиновић и многи команда-
нти батаљона, као што су Жарко Боришић, Крста Бабић, Новица 
Цогољевић... 



Један нсказ Милана Недића, 9. јануара 1946. године пред Др-
жавном комисијом за утврђивање злочина окупатора и његових 
помагача, пружа праву слику тог споразума, који је постигнут од 1. 
до 5. септембра 1941. године. Он гласи: „Писмени уговор између 
мене и те делегације није прављен с обзиром на то да су сва тројца 
били моји официри мени добро познати, па сам сматрао да нема 
потребе за писменим уговором, а они то нису ни тражили. Између 
нас је направљен споразум у следећем: 

О сарадњи између мене, односно моје Владе, и Драже Миха-
иловића за борбу против комуниста у циљу њиховог уништења. 

Да одмах издам новчану помоћ да би могли издати плате 
Официрима и Подофицирима, као и то да би могли купити животне 
намирнице за исхрану војске. 

Да одмах одредим једног Официра за везу који ће стално 
бити при штабу Драже Михаиловића. 

Да преко Немаца издејствујем легализацију Драже Михаило-
вића и његових четника у томе да их Немци не гоне и да се могу 
слободно кретати. 

Да после чишћења, односно уништења, комуниста у Србији, 
моја влада укаже потребну помоћ Дражи Михаиловићу ради сми-
рења грађанског рата у Босни и Црној Гори. 

Да се после формирања властитих одреда, с чиме се било 
започело, донесе један операцијски план између мене и Драже за 
чишћење Србије од комуниста. 

Високи немачки официр Херолд Турнер, који је био овлаш-
ћен од Главне немачке команде за Србију, подносећи извештај свом 
команданту 6. новембра 1941. године, говори о разговорима које је 
Милан Недић водио с врховном командом Драже Михаиловића, јер 
су разговори вођени по његовом одобрењу. Он каже: „ Одприлике 
три дана после ступања на дужност председника владе појавио се 
код њега пуковник Александар Мишић са још два официра по 
налогу Михаиловића и изјавио да би овај желео да се са председ-
ником Недићем бори против комуниста, те моли наоружање и 
опрему за 2.000 људи а посебно обућу. Недић је изјавио пуковнику 
Мишићу да му не може набавити ципеле и предложио употребу 
опанака. Између осталог ставио је Михаиловићу да очисти област 
западно од Мораве." 

Представник Немачке Врховне команде Турнер оставио је 
више извештаја који говоре како су текли ови преговори у троуглу 



Немачке врховне команде за Србију, Владе Милана Недића и деле-
гације Драже Михаиловића. О обавезама који је Михаиловић при-
хватао да би од Немаца добио оружје и муницију за борбу против 
комуниста, већ смо на претходним страницама писали. 

Нужно је потсетити какве су везе равногорци имали са сара-
дницима окупатора на Чачанском и Ужичком подручју, што је посе-
бно карактеристично. 

Већ смо видели: Када су Немци морали да напусте Ужице, 
пре њиховог одласка четници, према споразуму који су раније са 
Немцима постигли, улазе у Ужице, где им немачки командант пре-
даје град и власт. Ту су сарадници окупатора - жандарми и ком-
плетна власт, на челу са среским начелником. 

Михаиловић одлучује да изврши легализацију својих одреда 
под окриљем Милана Недића и Косте Пећанца. Спроводећи ту од-
луку, првих дана децембра велики број одреда бива легализован, од 
када заједно са Немцима учествују у борби против остатака пар-
тизанских јединица. Легализовани одреди: Јелички - наредника 
Милоја Мојсиловића, Љубићки - поручника Предрага Раковића, 
Пожешки - капетана Милоша Глишића и Вучка Игњатовића, Ужи-
чко-пожешки - мајора Манојла Кораћа, Црногорски - капетана Ни-
коле Младеновића, Ваљевски - поручника Нешка Недића, Лозни-
чки - Живана Лазовића, Београдски - капетана Боривоја Рајковића 
и Косјерићки - Николе Калабића. 

Према подацима Николе Николића, у Србији је било реги-
стровано око 20.000 четника који су примали принадлежности. 
Легализација је настављена и у 1942. години. Мајор Миодраг Пало-
шевић 5. новембра 1942. године извештава Дражу Михаиловића: 

„Сви наши команданти у Шумадији, а делимично и они у за-
падној и источној Србији легализовани су и служе Недићу и 
Пећанцу." 

Однос према партизанском покрету 

Однос Драже Михаиловића и Равногорског покрета према 
партизанима треба сагледати у констелацији односа владајућег ре-
жима у старој Југославији према Комунистичкој партији. Још 1920. 
године, доношењем Обзнане, КПЈ је стављена ван закона. Забрањен 
је њен рад, а чланови Партије су масовно отпуштани из свих 



државних институција, организована су им суђења и многи су осу-
ђивани на дугогодишње робије. Многи су морали да напусте земљу. 
Југославија је постала једна од земаља у свету која се драстично 
обрачунавала са комунизмом. У ту борбу за уништење комуниста 
биле су укључене све државне институције, што је постало државни 
приоригет. Ипак, главну улогу у том послу имале су полиција и 
војска, које су биле стуб монархистичке владавине. Оне су биле 
кадровске прочишћене. У њима су остали само монархисти и остра-
шћени антикомунисти. Од те власти комунисти су били у погпуно-
сти анатемисани. Њих нису прихватали ни у Априлском рату 1941 
године када су се јављали добровољно да бране земљу од фашисти-
чке агресије. Омраза према комунистима у овим државним структу-
рама била је огромна, нарочито међу полицијом и официрским 
кадром у војсци. 

У таквој подели и међусобној напетости сусрели су се, после 
окупације земље 1941. године, два устаничка покрета: један равно-
горски, који предводи официр монархиста, други партизански, који 
воде комунисти. Они су од своје појаве били антагонистички распо-
ложени један према другом. Њихови погледи о потреби вођења 
заједничке борбе против окупатора били су на старту у великој 
супротности. Партизани су хтели одмах борбу против окупатора, 
док је Михаиловић заступао мишљење да је та борба преурањена и 
да треба сачекати исход рата, који треба да реше велике силе. 
Михаиловићу није сметала, нити је ту нешто видео лоше, постојећа 
власт, која је радила за окупатора. Он са том влашћу успоставља 
добре односе, готово на свим нивоима. Све преговоре који му је 
нудило руководство партизанског покрета Михаиловић је одбијао 
са увек истим објашњењем „да је за борбу преурањено". Међутим, 
док је Михајловић упорно одбијао да разговара са партизанима о 
заједничкој борби против окупатора, он потајно води разговоре са 
Миланом Аћимовићем, затим са Миланом Недићем, о заједничкој 
борби против партизана, или како су говорили, комуниста. Сетимо 
се само момента, о коме смо већ писали, када је Милан Недић до-
шао за председника владе, Михаиловић одмах шаље своју деле-
гацију, 31. августа 1941. године, на разговоре са Недићем, где су во-
ђени преговори о заједничкој борби против комуниста у Србији и 
Босни. Недић у првим месецима устанка даје Михаиловићу новчану 
помоћ за плате официрима. А док је делегација била у Београду, 
Михаиловић са једном својом јединицом, којом лично командује, у 



село Планиници напада чету партизана Колубарског НОП одреда, 
где убија двојцу партизана, а више њих рањава. Било је покушаја да 
се у локалним оквирима постигне сагласност о вођењу заједничке 
борбе. Такав споразум је потписан између четника и партизана у 
селу Губеревцима (Драгачево) 21. јула 1941. Уместу заједничке 
борбе, представника четника су дали сагласност жандармима да 22. 
августа у Рогачи убију Драгана Вранића и ране Милана Бата Јанко-
вића, који су ту радили на организацији устанка. Значи, сви ти 
споразуми били су мртво слово на папиру. Зна се и то да је Михаи-
ловић сменио са командних функција попа Владу Зећевића и пору-
чника Ратка Мартиновића због тога што су без његовог одобрења 
учествовали, заједно са партизанима, у борби за ослобођење Круп-
ња. Какав је Михаиловић имао став према борби против окупатора, 
сведочи његова изјава дата немачком команданту 342. Пешадијске 
дивизије 1. децембра 1941 године, коју смо већ цитирали. 



]\1иленко Ковачевић 

ЖРТВЕ ЧЕТНИКА 
У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ 1941- 1946. 

Усрпској јавности из познатих узрока потиснути су по-
даци о злочинима и грозотама која су четници правили 

у току окупације над српским народом, чиме су нанели огромне 
штете НОБ-у али и српском народу. Кад се фалсификаторима исто-
рије одговарало на нападе у штампи обично су се помињали масов-
ни и свирепи злочини у селима Вранићу крај Брограда и у Друговцу 
крај Смедерева. То је, свакако, добар пример великих злочина, али 
није довољан, јер се свео, такорећи,само на та два злочина.Тако је 
нови стасали нараштај неинформисан о ширини, масовности и мон-
струозности злочина четника по свим ондашњим срезовима а данас 
општинама Србије (сем Војводине и Космета). По суровости и дрс-
кости ти злочини по селима и градовима Србије ништа не заостају 
иза ова два злочина у Вранићу и Друговцу, сем по масовности у са-
мом злочину.Све те зочине треба непобитно доказати, а за то је сва-
како најбољи начин описати по имену и презимену све злочине и 
начин извршења. Сакупљању тих „расутих" докумената по разној 
литератури у којој описани постоје и трајним документима у мно-
гим архивама. Округли сто је иницирао да се приступи организо-
ванијем сакупљању и потпунијем документовању. Рекао бих да је у 
томе сврха и значај овог састанка. 

Четнички злочинци преко летећих бригада и „црних троки" 
вршили су своје злочине немилосрдно и вешто, као да су се томе 
учили у школама. Тиме су нанели тешке срамоте српском народу а 
нарочито нарушили углед српској војничкој и официрској части. 

Особености четничког иокрета у Мачванском округу 

Познато је да су четници у овом крају радили исто што и у 
Другим крајевима Србије. Хватали, убијали или предавали Немцима 
на превару ухваћене или заробљене партизане, при разбијању Ма-



чванског партнзанског одреда, крајем 1941. или почетком 1942. го-
дине. То су чинили пре свега легални четници, а мали број их се 
„крио" односно био нелегалан. За сво време рата четнички стожер у 
Подрињу био је Драгослав Рачић,артиљерски капетан, а помоћник 
му је био Војислав Туфегџић, коњички поручник, оба активни офи-
цири БЈВ. Поред рада у округу обојица су имали задатак да чувају 
Дрину од јединица НОВ или појединаца партизана, оносно да кида-
ју партизанске везе између Србије и Босне. Повремено су прелазили 
са јединицама у источну Босну и вршили злочине над муслиманс-
ким и хрватским живљем, а понекад се сукобљавали са јединицама 
НОВЈ. 

Своју „борбу" су почели у Подрињу и ту су окончали као од-
метници - Рачић новембра 1945. а Туфегџић новембра 1946. Годи-
не. Рачић је веома брзо напредовао (прво је постао командант Церс-
ког корпуса, па групе Церских корпуса, па командант Четврте групе 
јуришних корпуса, а на крају га је Дража именовао за команданта 
Србије и на тој дужности је скончао). Учествовао је у више борби 
против НОВ у Западној Србији 1944. а и на Копаонику у лето 1944. 
године. Наравно заједно са Немцима, Бутарима, Добровољцима, Бе-
логардејцима. Као Дражин изасланик више пута је преговарао са 
Немцима и са недићевцима. Чак је као преговарач ишао у Загреб у 
пролеће 1945. 

Још једна особеност четништва у Мачванском округу јесте 
што су имали подршку од припадника свештенства. Велику помоћ 
су им пружили игуман манастира Троноша, Бојић Георгије Циџа, 
игуман манастира Радовашница Јеремић Момчило Мина, свеште-
ник из Драгиња (код Владимираца) Јевтић Милош, свештеник Или-
ја Косијср, Драгомир Обрадовић, капетан, војни свештеник, и још 
неки мање активни и утицајни свешгеници. Троноша је за све време 
рата била стециште за окупљање и договарање четника, игуман Бо-
јић је прво био командант Јадарске бригаде, а касније заменик 
команданта Церског корпуса. Ухваћен је новембра 1945. године и 
осуђен на смрт од војног суда у Шапцу. Напомињемо да му је мајка 
Сремица била носилац „Партизанске споменице 1941." 

Игуман Момчило Јеремић Мина је такође око манастира 
окупљао истакнуте четнике из тог краја и учествовао у разним тај-
ним разговорима. У лето 1944. године један сељак, Пандуревић Ра-
досав, из Беле Реке, четнички настројен секиром је убио партизана 
Војислава Борисављевића. Тих дана Мина је тог убицу водио и при-

о 



казивао га по селима Мачве и Поцерине, као хероја, великог Срби-
на, којије убио једног антихриста,пробисвета. 

Свештеник Милош Јевтић је био постављен од Рачића за ко-
манданта округа, а поред осталог је вршио и дужност четничког 
преког суда и осуђивао грађане на смрт. Испред НОВ побегао је са 
Дражом у Босну. Тамо је поред осталог завршио курс командоса па 
је у фебруару 1945. године убачен у Посавотамнаву, као вођа групе 
заједно са Николом Сикићем, командантом Мачванске брикаде који 
је убачен у Мачву. Са њима је Дрину прешао и Саша Михајловић, 
командант Београда. Милошева група је брзо ликвидирана. Мило-
шује суђено у Шапцу. Убрзо је ликвидиран Сокић, а Косијер Илија, 
који је био председник Равногорског одбора за округ, завршио ди-
верзантски курс и убачен у грпи Милошевој фебруара 1945. године 
у Мачвански округ. Брзо је ухваћен и суђен у Шапцу и осуђен на 
најтежу казну. 

Војни свештеник Драгомир Обрадовић је успео да оде у свој 
крај у околину Бање Луке, али је брзо откивен и доведен на суђење 
у Шабац, заједно са Бојићем. И пошто је као судија судио грађане 
на смрт, тако је и сам осуђен. 

1. Богатић - Мачва 

Почетком, септембра 1944. (7. септембра) у Равњу, четници 
Владе Синђића, команданта бригаде, извршили су клање више Рав-
њанаца, од којих су: 

1. Влајнић Михаило, адвокат, родом из Равња, а радио у 
Богатићу, 

2. Влајнић Илија, из Равња, 
3. Банчевић Милорад, из Равња, 
4. Баџић Вељко, из Равња, 
5. Јованивић Милунка, из Равња, 
6. Лаушевић Живорад Жића, није се дао жив, већ је активи-

рао бомбу и убио се. У борби са четницима погинула су још 3 Ра-
вњанца за која немам ближе податке. 

7. Бучић Милош, земљорадник из Равња, МПО, ухваћен, 
предат Немцима и отеран у Норвешку где је умро. 

Августа месеца 1944. године на обали Дрине у Бадовинцима 
стрељане су: 



8. Шљивић Велинка, избеглица у Богатићу, 
9. Емил Милена, избеглица у Богатићу, 

10. Тадић Зора, из Богатића, заклана крај баре. 
Ноћу 13/14. октобра 1943. године, тројка Душка Благојевића 

Брадоње са Петром Чоловићем Шлепаџијем и четником званим Бу-
ндева, заклали су у Штитару: 

11. Церовчевић Радивоја, обућара родом из Церовца, живео у 
Дуваништу, заклан, 

12. Петков Младена, кафеџију, из Маркушице код Осијека, у 
Штитару, 

13. Радовановић Јелу, из Штитара. 
Почетком 1944. године, летећа бригада Влајка Антонића из 

Јадра у Мачви је заклала у Клењу: 
14. Нинковић Велимира Веџа,земљор.из Клења, 
15. Јокић Перку, из Клења, домаћицу, муж био партизан 
16. Перић Арсенија, земљорадника из Клења, заклан почетк-

ом 1944., 
17. Којић Зорка из домаћ. Клења, заклана почетком 1944. 
Новембра 1943. године у селу Глоговцу, тројка Брадоње, Шле-

паџије, и Певца у кући Исака Милосављевића поклали су: 
18. Петровић Виту, земљор.из Салаша Црнобарског, 
19. Голубовић Драгољуба, земљор. из Совљака, и 
20. Милосављевић Исака, домаћина из Глоговца. 

Прво су их саслушавали, мучили, боли камама, секли делове 
тела. Сва тројица су пружили отпор јер су били снажни и млади, те 
нису могли да трпе муке и понижења. Онда су их четници поклали. 
Призор у соби у којој се злочин одиграо био је језив, као у некој 
кланици. 

У селу Липолисту, ноћу маја месеца 1944. четници летеће 
бригаде Георгија Бојића Џиџе и Влајка Антонића Ћеде из Јадра, у 
центру села заклали су: 

21. Стојковић Д. Јанка, 
22. Стојковић Ч. Љубомира, 
23. Поповић И. Слободана, 
24. Милутиновић Б.Вукосава и 
25. Осећански Драгицу, сви из Липолиста. 

У селима Мачве Узвећу и Шеварице, 26.августа 1944. годне, 
четници команданта бригаде Владисава Синђића, иначе доратног 



подофицира, стрељали су 14 мештана из Узвећа и 16 из Шеварица. 
То је била освета због убиства Драгана Ђурића, оштинског чинов-
ника који је био иретерао у верности окупатору. Све жртве су по-
хватали по кућама, двориштима и по шору и довели пред суднице 
поменутих села и стрељали без икаквог објашњења.Било је жена 
које су месиле хлеб па су им руке биле од брашна и теста. Да зло-
чин буде већи, Синђић се о томе злочину договорио са Немцима у 
Богатићу, где се пре подне грлио са њима, у шетњи и присном раз-
говору. За неверовати је чињеница да су Немци Синђићу убили оца 
у селу Ноћају, а брата у Шабачком лагеру. 

26. Фирауновић Илије Милан, земљорадник из Узвећа, као и 
остали: 

27. Вујанивић Добросав, 
28. Вујановић Макевије Љубомир, 
29. Лукић Павла Драгутин, 
30. Трнинић Стевана Љубомир, 
31. Трнинић Љубомира Милица, домаћица, 
32. Трнинић Љубомира Будисавка, 
33. Трнинић Љубомира Зорка, 
34. Поповић Никола, 
35. Танасић Драге Светислав, 
36. Ђуричић Ђока, 
37. Јолдић Андрије Милица, 
38. Јобановић Зора, 
39. Петровић Богдан из Шапца, сви из Узвећа. 
40. Станимировић М.Милорад, 
41. Станимировић Милорад, 
42. Арсеновић Тихомир, 
43. Арсеновић Милован, земљорадник, 
44. Арсеновић Обрен, земљорадник, 
45. Павловић Душан, 
46. Неранџић Иван, 
47. Неранџић Никола, земљорадник, 
48. Неранџић Павле, земљорадник, 
49. Стевановић Божа, земљорадник, 
50. Новаковић Драгомир, земљорадник, 
51. Мрњачевић Никола, земљорадник, 
52. Мијаиловић Живан, земљорадник, 
53. Шестић Сава, земљорадник, 



54. Мисојчић Марко, земљорадник, 
55. Тодоровић Милорад, еви из Шеварица. 

Крајем 1943. године четници су ухапсили омладинца Тодића 
из Бадовинаца, сарадника партизана, извели га на Дрину и мучили 
несхатљивим мукам.Секли су му делове тела - руке, ноге и сл. и 
најзад га заклали и бацили у Дрину. 

56. Тодић Драгољуб, младић из Бадовинаца, заклан на обали 
Дрине. 

57. Шестић Здравко, из Шеварица, један од организатора ус-
танка, ухваћен од четника у Банову Пољу, предат Немцима који су 
га у Шапцу стрељали. 

58. Радосављевић Добросав, зв. Народ, секретар ОК КПЈ, ро-
ђен 1919. у Салашу Ноћајском, организатор устанка у Мачви. У 
време распада Одреда ухваћен од четника 19.3.1942. у Петковици, 
предат Немцима, обешен у логору у Шабцу. Народни херој. 

59. Витомировић Живан Мика Галама, учитељ, 1912. био у 
Одреду, побегао из Борског рудника, ступио у Тимочки батаљон, 
погинуо у борби са четницима 21.9.1943. године. 

60. Остојић Душко, 1917. сарач из Клења, један од организа-
тора устанка у Мачви. Организациони секретар ОК КПЈ. 12. деце-
мбра 1941. опкољен од четника и извршио самоубиство у Дубљу. 

61. Ђаковић Милан, сељак из Глоговца 1896., истакнут дома-
ћин, командир чете у Одреду. Крио се у селу, четници га открили и 
убили у Глоговцу 4.1.1942.године. 

62. Антић Душан из Ноћаја, био у Одреду, ухваћен од четни-
ка, стрељан у Шапцу од Немаца. 

63. Јовановић Селимир Селе, из Шапца, у одреду партијски 
радник, ухваћен од четника, стрељан у Шапцу од Немаца. 

64. Берић Стеван, земљорадник, (1918.) Богатић, био у одре-
ду, крио се до лета 1942. а тада га четници ухвате на Влашићу, пре-
дали Немцима који су га у Шапцу стрељали. 

65. Вукомановић Иван, колар из Богатића, био у Одреду, за-
робљен почетком 1942. године од четника, предат Немцима, који га 
шаљу у Норвешку где је убијен. 

66. Ћулибрк Богдан, 1916, Бравско код Бање Луке, бравар, за-
робљен од четника 1944. који су га убили маја 1944.године. 

67. Ћулибрк Никола, Бравска код Бања Луке, ковач, заробљен 
од четника кад су јединице НОВ-а прешле у Србију у пролеће 1944. 
године и у мају га стрељали. 



68. Карагић Пантелија, избеглица из Клисе код Вуковара, зе-
мљорадник. Био у Ноћајском Салашу, у Одреду. Ухватили га четни-
ци крајем 1941. код Текериша и исекли. 

69. Беговић Крста, зидарски радник из Равња 1897. Био у од-
реду и почетком децембра од четника ухваћен у Дубљу и отеран у 
Норвешку где је убијен. 

70. Бучић Милош, 1908. у Равњу, крајем децембра ухваћен од 
четника у Дубљу, отеран у Норвешку где је убијен. 

71. Дрезгић Момчило, столар из Змињака, ухваћен, предат 
Немцима и стрељан у лагеру. 

72. Бабић Славко, из Засавице, МПО, ухваћен,предат и стре-
љан 22.4.1942. 

73. Грковић Живадин,1886, заробљен, па пуштен кући, а 14. 
12.1943 у Шеварицама заклан од четника. 

74. Радић Аца, као партизан ухваћен од четника 8.3.1942. и 
предат Немцима. Од мука и батина отровао се у затвору. 

75. Лукић Јордан, ухваћен као партизан у Белој Реци 8.3.1942. 
Предат Немцима. 

76. Влашки Никола, Сремац. Пре одласка у партизане био је 
кратко време избеглица у Раденковићу. Као партизан ухваћен од че-
тника у Раденковићу. Страшно мучен и понижаван, најзад у Шапцу 
стрељан 14.4.1942. 

77. Блануша Душан, избеглица у Мачви, водник у Одреду, 
погинуо од четника у Лозници новембра 1941. 

78. Видовић Марко, избеглица из Клисе, 1904, ухваћен од че-
тника и срељан са 40 другова у Кленачкој шуми крајем 1941. године. 

79. Босанац ?? Милета из Семберије, учитељ у Бадовинцима, 
заклан јануара 1944. 

80. Савић Митар Срба, младић из Бадовинаца, погинуо на 
Требавцу у борби са четницима крајем 1943.године. 

81. Берић - Шендековић Драгољуб, из Богатића, партизан, по-
гинуо у Злу селу на Мајевици од четника,децембра 1943. године. 

82. Зркић Богдан, илегалац, погинуо код Засавице септембра 
1944. 

83. Гемовић Бранко, М. Причиновића, илегалац, погинуо кад 
и Зркић. 

84. Новаковић Бора Буржовзаија из Табановића, илегалац, по-
гинуо са Зркићем. 

85. Лаушевић Живорад, илегалац, из Равња, погинуо са Зркићем. 



86. Радојичић Ивана, супруга Божидара, из Беле Реке, изгину-
ли руководиоци Мачванског партизанског одредаи у њеној кући, 
после је четници заклали. 

87. Максић Исаило, из Табановића, заробљен, предат, стрељан. 
88. Кулезић Милорад зв. Раде, студент из М. Причиновића, 

погинуо у покушају бекства из затвора. 
89. Баћановић Светозар зв. Пуја, из Прњавора, МПО, стрељан 

у лагеру. 
90. Лукић Јордан, кројач, из Змињака, ухваћен у Б.Реци, стре-

љан у лагеру. 
91. Михајловић Бата, партизан, ухваћен, предат, стрељан. 
92. Јовановић Сава Баћа, ковач из Шапца, ухваћен, предат, 

стрељан. 
93. Јовановић Селимир, учитељ, истакнути борац, заробљен у 

Чокешини, убијен у спровод код Богатића. 
94. Витомировић Живан Галама, учитељ из Богатића, зароб-

љен па побегао из рудника и погинуо код Соко Бање у јесен 1943. 
95. Двоштански Душан из Равња, ухваћен, предат, стрељан у 

лагеру. 
96. Васић Ђорђе, ученик из Бијељине, ухваћен, предат пс 

стрељан. у лагер. 
97. Маринковић Бошко, студент из Липолиста, ух, предат и 

стрељан. 
98. Чикић Радован из Засавице, ухв., предат, стрељан. 
99. Радосављевић Стеван, из Салаша Ноћајског, отеран у Но-

рвешку и тамо умро. 
100. Јевтић Селимир, правни и филозофски факултет, погинуо 

у борби са четницима. 
101. Клас Андрија, столар, ухваћен код Мионице. 

Подаци: Шабац у прошлости 

2. Лозница - Јадар 

Дана 29. априла 1944. године, четници Јадарске летеће бри-
гаде под командом Георгија Бојића Џиџе и Влајка Антонића Ђеде, 
похапсили су шест лица из Пасковца и организовали суђење. Суђе-
њу су присуствовали командант групе Церских корпуса Драгослав 



Рачић, командант Церског корпуса Војислав Туфегџић. Сви суђени 
су осиђени на смрт и стрељани у Брњцу: 

1. Антонић Милорад, из Пасковца, 
2. Поповић Богосав, из Пасковца, 
3. Ковачевић Димитрије, муж, 
4. Ковачевић Живана, супруга, 
5. Станковић Радоје, 
6. Станковић Селимир, свих шест су из Пасковца и стреља-

ни су 29.4.1944. у Брњцу. 
Дана 3/4. јула 1944. године стрељани су по наређењу В. Ан-

тонића два грађанина из Брасине: 
7. Деспотовић Добросав Пеђа и 
8. Мишић Милорад. 
Четници су организовали у Чокешини суђење. Председник 

суда био је Драгомир Обрадовић, капетан и војни свештеник. Осуђ-
ено је на смрт стрељањем девет лица. Стрељани су 27. маја 1944. 
године: 

9. Баћић (можда Бацић) Добросав, из Новог Села, 
10. Милинковић Милорад, из Новог Села, 
11. Радосављевић Лазар, из Новог Села, 
12. Лучић Душан, из Новог Села, 
13. Стојановић Тихомир, из Чокешине, 
14. Ракић Милутин, из Чокешине, 
15. Адакалић Трифун, из Чокешине, 
16. Старчевић Милан, из Лешнице, 
17. Марковић Станислав, из Јаребица. 
18. Бојан Вера из Трбушница, крајем јуна 1944. стрељан, 
19. Павловић Маринко, из Л. Поља, стрељан 26. јуна 1944., 
20. Глишић Ратка, земљорадник из Лозничког Поља, заклан 

Зб.јуна 1944., 
21. Милановић Стана, земљорадник из Лозничког Поља, зак-

ланЗб. јуна 1944. 
У селу Воћњак код Лознице, срез Јадарски, су четници лете-

ће бригаде Влајка Антонића, упали у кућу Чедомира Михајловића, 
угледног домаћина и као бесни курјаци уништили целу породицу: 
Домаћина, супригу, два сина младића ћерку која је била у шестом 
месецу трудноће, и зета. Кућу опљачали и запалили. Командант је 
са собом водио тројицу младића, из села, које су се неколико дана 
раније као партизани предали јер их је командант уценио униште-



њем породца ако се не предају. Сада им је наредио да они кољу сво-
је мештане, под претњом смрти:били су то Милоје Антонић, Ми-
лорад, Никић и Жнван Комарчевић, сва тројица из Воћњака. Од ма-
лена су расли са Чедином децом. Они су заповест извршили. Влајко 
их је потом мобилисао и поставио за своје пратиоце.То је било 23. 
јуна 1944. године. Разлог овог нечувеног злочина је тај што је дома-
ћин био четнички комадантсела, па су га открили као сарадника па-
ртизана. После рата подигнут је споменик у Воћњаку овом догађају. 

22. Михаиловић Чедомир, домаћин из Воћњака, 
23. Михаиловић Милорад, син, стар 21. год., 
24. Михаиловић Милутин, син, стар 16 година., 
25. Андрић Милица, кћи 19 година, гравидна у шестом месецу, 
26. Михаиловић Десанка, супруга и мајка. 

Пре овог масакра у Воћњаку, четници су похапсили један 
број мештана и отерали у Пецку, где је био смештен штаб Драго-
слава Рачића, који је судио и наређивао извршења. 

27. Мартиновић Недељко, учитељ у Воћњаку. Брат познатог 
Ратка Мартиновића, који се одвојио од Дражиних четника и сарађи-
вао а касније постао партизан. Недељко је стрељан у Пецкој. 

28. Андрић Младен, из Воћњака, пријатељ Михајловић Чедомира. 
29. Андрић Младена Паун, из Воћњака, зет Чедомира и муж 

Милице. 
30. Марковић Милоје, заробљени партизан, из Воћњака. Стр-

ељани или заклани појединачно 1943. и 1944. у Јадру. 
31. Васић Цветко, из Бање Ковиљаче, заклан августа 1944. 
32. Ђорђевић Ј1. Петар, трговац из Бање Ковиљаче, убијен 

јуна 1944. 
33. Ђорђић Иванка, домаћица, убијена јуна 1944. 
34. Дуран Лука, живео у Б.Ковиљачи, убијен 1944. 
35. Алимпић Драгиша, масакриран па заклан на Иверку 1943. 
36. Јовановић М. Цвета, домаћица из Г. Сипуље, заклана 1944. 
37. Марковић В.Драгољуб, Г. Сипуље, убијен априла 1944. 
38. Марковић В.Мирослав, земљорадник из Г. Сипуље, убиј-

ен априла 1944. 
39. Марковић Ж.Станислава, домаћ. из Г. Сипуље, заклана 

априла 1944. 
40. Матић Л. Милоје, земљорадник из Г. Сипуље, убијен 5. 

априла 1944. 



41. Петровић И. Чедомир, земљорадиик из Г. Сипуље, убијен 
децембра 1943. 

42. Гајић Светомир, земљорадник из Д. Бадање, убијен на 1944. 
43. Младеновић Драгутин, земљорадник из Д. Бадање, стре-

љан октобра 1943. 
44. Павловић Стојан, земљорадник из Д. Бадање, убијен 25. 

августа 1943. 
45. Јаковљевић П. Јованка, домаћица из Д. Недељице, стреља-

на 1943. 
46. Јаковљевић Д. Добрила, дете, из Д.Недељица, стрељана 1943. 
47. Ерић Радмила, домаћица из Лознице, заклана 25. јуна 1944. 
48. Живковић Крста Пилићар, службеник из Лознице, стре-

љан 1943. 
49. Дудић Мехо, из Лознице, заклан септембра 1942. године. 
50. Молотков Зора, удата, стрељана у Драгинцу 1944 године. 
51. Глишић Ратко, земљ.из ЛозничкогПоља, заклан 26.6.1944. 
52. Милановић Стана, домаћица, Л.Поља ,заклана б.јуна 1944. 
53. Радовановић Павлија, домаћица, из Л.Поља, заклана, 15. 

јуна 1944. 
54. Филиповић Бојан, земљорадник, из Милине, убијен 18.2.1943. 
55. Мирковић Драгомир, земљорадник, из Помијаче, убијен 

10.8.1943. 
56. Мирковић Слободан, земљорадник из Помијаче, убијен 

10.8.1943. 
57. Митрић Радомир, земљорадник, из Руњана, убијен 17 ав-

густа 1943. 
58. Симић Наталија, домаћица, из Руњана, убијена 20.11.1943. 
59. Димитрић Аксентије, земљорадник, из Текериша, убијен 

20.9.1943. 
60. Видић Драгомир, земљорадник из Трбосиља, заклан 31. 

12.1943. 
61. Живковић Драгољуб, земљорадник, из Трбосиља, заклан 

3-6.1943. у Помијачи. 
62. Филиповић Симо, земљорадник из Трбосиља, заклан де-

Нембра 1942. 
63. Антонић Бојана Верослава, из Трбушнице стрељана 1944. 
64. Милошевић Драгољуб, земљорадник из Трбушнице, стре-
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65. Васић Д.Милорад, земљорадиик из Тршића, стрељан но-
вембра 1943. 

66. Стојновић Тихомир, земљорадник из Чокешине, стрељан 
12.5.1944. 

67. Ердевички Стеван, земљорадник из Чокешине, стрељан 
12.5.1944. 

68. Павловић Новак, кафеџија из Јошеве, стрељан 17.2.1942. 
69. Нешић Видосав, из Текериша, пребијен до смрти батинама. 
70. Шалиначки Ђорђе, типограф, из Лознице, стрељан маја 1943. 
71. Радовић Мирко, кафеџија из Лозмице, стрељан у лето 1943. 
72. Бојчић Живорад, деловођа, радио у Ступници, убијен 1943. 
73. Милошевић Богосав, земљорадник из Ј. Лешнице, 

стрељан маја 1943. 
74. Јовановић Цвета, домаћца из Г. Сипуље, заклана јуна 1943. 
75. Несторовић Миленко, земљорадник из Јеребица, стрељан 

1943. 
76. Ташковић Љубомир, из Драгинца, стрељан као ч. дезертер 

1943. 
77. Арсеновић Видоје, земљорадник из Јеребица, стрељан као 

дезертер. 
78. Радивојевић Здаравко, земљорадник из Јеребица, стрељан 

као дезертер. 
79. Кобанџић Живко, земљорадник из Недељица, стрељан као 

дезертер. 
80. Кокановић Мујо, земљорадник из Недељица, стрељан као 

дезертер. 
81. Михаиловић Стојан, из Д. Добрића, убијен у Цветуљи 11. 

1943. 
82. Јовановић Сретен, земљорадник из Корените, стрељан 1943. 

године. 
83. Стевановић Даринка, стрељана са Сретеном. 
84. Васић Милорад, земљорадник из Тршића, стрељан. 
85. Бајић Чеда, земљорадник из Ј. Лешнице, стрељан 7/8. мар-

та 1943. 
86. Љубинковић Љубица, из Руњана, стрељана 27/28.6.1943. 
87. Панић Војислав из Руњана, убијен августа 1943. 
88. Митровић Радмила, домаћица из Чокешине, убијена 

априла 1944. 



89. Старчевић Милоје, земљорадиик, из Ј. Лешнице, убијен у 
5 Реци 1944. 

90. Лучић Душан, земљорадник, из Новог Села, убијен 17. 
маја 1944. ' 

91. Секулић Јелена, домаћица. из Борине, убијена јануара 1944. 
92. Секулић Милош, земљорадник, из Борине, исто кад и 

Јелену. 
93. Слеичевић Момир, заробљени партизан из Шапца. Стре-

љанјуна 1944. 
94. Игњатовић Михајло, земљорадник, из Брасине,стрељан 1944. 
95. Хајдуковић Зора, домаћица из Лознице, заклалана јула 1944. 
96. Иванушевић Емануел Брка, Личанин, убијен 1944. 
97. Баћић Цица, домаћица из Лознице, стрељана са Брком 1944. 
98. Поповић Добросав, из Брадића, заклан у селу 1943. 
99. Чотрић , кожар из Лознице, заклан у Брадићу 1944. 

100. Ћоралић звани Петара, редар у Лозници, убијен у Брадићу 
1944. 

101. Машановић Здравко, 1917. Н Бапска, избеглица, радник, 
био у одреду, ухваћен крајем 1941. а стрељан на Бањици 1943. 

102. Андрић Паун, 1920. Башчелуци, заклан од четника 1943. 
103. Росић Радомир, 1903. Г. Недељице, четници га предали 

Немцима, који су га стрељали у Шапцу. 
104. Аксић Стојан, учитељ, као партизана убили четници. 
105. Томић Драго из Клубаца, обућар, ухватили рањеног че-

тници и стрељали 28.12.1941. 
106. Митровић Радмила, домаћица из Чокешине, четници је 

убили маја 1944. у Патковици. 
107. Милојевић Слободан, из Текериша, командир НМ у Заја-

чи, убили га одметници 1945. године. 
108. Васић Петар, Каљин брат, погинуо у борби са четницима 

Децембра 1943. године. Рођен у Босни код Зворника. 
109. Филиповић Стеван - Стева Колубарац, из Опузена, зароб-

л>ен у Трбосиљу од четника и предат Немцима, обешен у Ваљеву 
22.5.1942. Народни херој. 

110. Јаковљевић Милутин Мића, земљор. из Воћњака, убијен 
°Д четника у лето 1944. 

111. Јаковљевић Живана, из воћњака,стрељана у кући 1944. 
112. Јаковљевић, синчић, новорођенче, стрељан са родитељима. 

Подаци: „Јадар у прошлости". 



3. Шабац - Поцерина 

Четници Поцерске четничке бригде под командом Боре 
Теодоровића, до рата активног поручника из Поцерског Добрића, 
вршили су злочине сами или су их понекад у „тежим" приликама 
замењивали четници из Јадра или из Мачве - Влајко Антонић или 
Влада Синђић. 

1. Миљковић Милица, из Метлића, стрељана 3. септембра 1944. 
2. Миљковић Милојка, ћерка, стрељана са мајком. 
3. Калајџић Живослав, из Богосавца, стрељан 4. септембра 

1944. 
4. Калајџић Богосав, из Богосаваца, стрељан4. септембра 1944. 
5. Ловчевић Борисав, из Поцерског Добрића, стрељан у 

лето 1944. 
У селу Варни Мачвански четници су „помогли" поцерским 

четницима да скоро униште две породице - Јанић и Лукић у Врани 
4.9.1944.године: 

6. Јанић Пантелија, земљорадник из Варне, стрељан, 
7. Јанић Спасенија, домаћица, супруга из Слатине, стрељана, 
8. Јанић Загорка, ћерка, стељана, 
9. Лукић Станислав, домаћин из Варне, стрељан, 

10. Лукић Зорка, супруга домаћина, стрељана, 
11. Лукић Милка, снаха домаћина, стрељана. Син Јован је 

погинуо у борби са четницима. 
У мају 1944. године четници су похапсили 30 - 40 Поцераца, 

млађих домаћина и омладинаца и водали их по селима и приказива- > 
ли као комунисте, антихристе и пробисвете. На скуповима, где су 
приказивани, већина је препознавана од присутих као поштени и 
часни домаћини. После неколико дана све су претерали у Посавота-
мнаву у село Свилеуву и затворили у школске просторије. Ту су их 
малтретирали и саслушавали, а потом вршили суђење. Судио им је 
свештеник Милош Јевтић, са судијама, четницима. На крају, 6 лица 
су осудили на смрт а остали су ослобођени кривице и пуштени 
кући. Осуђени су стрељани 30. маја 1944. у Накучанима у Поце-
рини. Напомињемо да је свештеник Јевтић био четнички командант 
Шабачког округа, а у пролеће 1945. године је из Босне убачен са 
гтшг»1У/г пртитлго глол тттрт 1ллл*аттттлг»о \г 1 1г\ттпглх А 



12. Грујић Миодраг Брица из Цуљковића, 
13. Чанковић Петар из Цуљковића, 
14. Вујковић Илија из Цуљковића, 
15. Рашевић Будимир из Поцерског Причиновића, 
16. Живковић Миливој, из Поцерског Причиновића, 
17. Бошковић Тихомир, из Мале Врањске, 
18. Ћукановић Драгутин, из Мале Врањске, закланје 16.11.1943. 
19. Петровић-Берић Јаков, гробар из Поцерског Добрића уб-

ијен 30.12.1943. 
20. Петровић-Берић Јела, супруга Јакова, убијена са мужем, 
21. Ђуканрвић Недељко, из М. Врањске, стрељан 16.11.1943. 
22. Степановић Милован из Богосавца, убијен 1943. 
23. Авремовић Марко из Поцерског Причиновића, опљачкан 

па убијен, 
24. Бошковић Тика, из Врањске, заклан од четника 
25. Чвотић Милован Пија, ученик, заклан 1944. 
26. Дојчиновић Цане из Шапца 1944. стерељан од четника, 
27. Ољачић Младен, кафеџија из Шапца, стрељан 1944. 
28. Милутиновић Стеван, из Шапца, машин бравар, стрељан, 
29. Мартић Бошко, 1921. Избеглица из Книна, ухваћен и 

стрељан од чегника, 
30. Клас Андрија, 1921. у Шапцу, столар, ухваћен, предат 

Немцима и стрељан 18.3.1942. године, 
31. Илић Радован, Рака Зембиљ, из Власенице, ухваћен 

1942. године од четника заклан, 
32. Благојевић Милорад, капетан ЈНА, родом од Бајне Ба-

ште, погинуо у Белој Реци у сукобу са одметницима 5. новембра 
1946.године, 

33. Секулић Момчило, поручник ЈНА, Рађевац, погинуо у 
Белој Реци у борби са одметницима, 

34. Тодоровић Милић, из Грушића, погинуо у сукобу са 
одметницима 1946. Године, 

35. Ђурић Иван, из Варне, председник општине, убили га 
одметници, 

36. Ђурђевић Смиља, из Метлића, девојка, убили је 
одметници укући, 

37. Благојевић Вера, рођена у Београду 1920. Живела у 
[ Шапцу, студент медецине, Секретар ОК СКОЈ-а, ухваћена од че-



тника, предата Немцима и стрељана 18. марта 1942. године у 
Шицари. НХ. 

38. Лукић Јован, из Варне, младић, погинуо у борби са 
четницима. 

Подаци: „Шабац у прошлости". 

4. Владимирци - Посавотамнава 

1. Јовичић Драгољуб, песник и новинар из Јаловика, убијен 
1943. 

2. Исајловић Љубица, из Белотића, убили је одметници 1946. 
3. Миловановић Добросав, опанчар из Суботице. 
Новембра месеца 1943. године четничка тројка на челу са 

Жожом Жабарцом, заклала је пет младића на Стојића брду. Пре 
клања направили су прави масакр, иживљавали се над жртвама: 

4. Спасојевић Никола, из Новог Села, новембра 1943. Заклан 
са друговима. 

5. Спасојевић Радосав, из Новог Села, 
6. Спасојевић Панто, из Новог Села, 
7. Филиповић Бранислав, из Новог Села и 
8. Милић Михаило из Бељина. 
Истог месеца ликвидирали су још три младића. 
9. Прокић Јована, из Лојаница, обесили, 

10. Поповић Живојина, из Лојанице, заклали, и 
11. Бајић Раду, избеглицу у Лојаницама, заклали. 
12. Мићић Мирославу из Галовића, 
13. Спасојевић Милорад, из Дружетића су заклали и 
14. Спасојевић Миливој, из Дружетића, су стрељали, 
15. Јовановић Немања, механичар из Коцељеве, заклан 

14/15.4.1943. 
16. Малезановић Љубомир, берберин, из Коцељеве, исто, 
17. Петровић Душан, трговца из Драгиња, маја 1943. убијен, 
18. Ивановић Младен, земљорадник из Баталага, обешен 29. 

маја 1943. 
19. Ивановић Веселин, земљорадник из Баталага, обешен 29. 

маја 1943. 
20. Танасић Миодраг, земљорадник из Баталага, обешен 29. 

маја 1943. 



21. Остојић Златомир, Цигаиин, из Новака, обешен 29.маја 1943. 
22. Радовановић Марко, Циганин, из Новака, обешен 29.маја 1943. 
23. Радовановић Чедомир, Циганин из Новака, обешен .маја 1943. 
24. Ивановић Момчило, земљорадник из Власенице, стрељан 

августа 1943. 
25. Димитријевић Живорад Жића, из Суботице, стрељан у Пецкој. 
26. Ђукић Никола, омладинац из Суботице, стрељан са Жићом. 
27. Момчиловић Јован, и брат му 
28. Момџиловић Милутин Мића, избеглице у Скупљену, 
29. Катић Бранко, из Скупљена, ухапшен и стрељан, 
30. Атић Мирослав Мија, омладинац из Скупљена, стрељан, 
31. Ружичић Живојин Жика, земљорадник из Прова и 
32. Михаиловић Живко из Кормана, четници су га убили 1944. 

Четници команданта Тамнавске четничке бригаде Ратка Пери-
ћа похаосили су по селима око Посаотамнаве и Тамнаве више десе-
тина сељака и водали их по селима, као комунисте, пријатеље и 
сараднике партизана. Та „шетња" трајала је четири дана. 29. јуна 1944. 
године дотерани су у школу у Новаке. Ту су наставили малтретирање 
и суђење. На смрт су осудили 16 најлепших и снажних младића и у 
селу у дворишту суднице изводили су по двојицу и стрељали пред 
народом, који је силом дотеран, не само Новака, већ и других села. 
Призор је био језив. Неки младићи су ишли на стрељање певајући. 

Приликом хапшења сељака, Веселиновић Живота из Новака 
пружио је отпор и вилама избо четника и побегао. Четници су ра-
њеног четника одвели у Ваљевску болницу где је лежао и лечио се 
заједно са Немцима. 

После завршеног стрељања четници су почели да пијанче и 
да халапљиво једу у кафани, која је била поред суднице. Смејали су 
се и веселили, а то је утицало на кафеџију Бајића, који им је гунђа-
Јући приговарао. Обесни на те приговоре навалили су на кафеџију 
кундацима и столицама и убили га. 

33. Иконовић Ћиворад Жика, из Баталага, 
34. Ђурић Сретен, из Баталага, 
35. Ђурић Трифун, из Баталага, 
36. Ђурић Коста, из Баталага, 
37. Ђурић Радослав, из Баталага, 
38. Тодоровић Ђорђе, из Баталага, 
39. Тодоровић Милорад, из Баталага, 
40. Тодоровић Радомира, из Баталага, 
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41. Тодоровић Светислав, из Баталага, 
42. Тодоровић Михаило, из Баталага, 
43. Танасић Милорад, из Баталага, 
44. Јовановић Миомир, из Баталага, 
45. Зарубац Живорад, из Баталага, 
46. Радовановић Милорад, из Баталага, 
47. Јелић Драгољуб, из Зукава и 
48. Веселиновић Радивоје, из Новака, 
49. Бајић Бранимир, кафеџија из Новака. 
50. Исаиловић Иван, одметник четник, му убацио бомбу у 

кућу 1946. 
Подаци: „Посавотамнава", Шабац 1983. 

5. Крупањ - Рађевина 

Почетком јесени 1943. године Драгослав Рачић, командант 
групе Церских корпуса, посалао је у Рађевину команданта Јадарске 
бригаде, иначе учитеља Душка Јеремића из Текериша, у Рађевини, 
да ликвидира најактивније симпатизере и сараднике НОП. Требало 
је да унесе страх у народ и да престану помагати илегалце на тере-
ну. Јеремић је у селима Белотићу и Комирићу ухапсио девет лица, 
које је тројкаш и кољаш из Доње Бадање, Богољуб Вуковић, одвео 
под Влашић, на Петровића рт. Претходно је малтретираао и маса-
крирао све приврдене а потом поклао. 

1. Мишић Андрија, земљорадник из Комирића, заклан. 
2. Мишић Војислав, земљорадник из Комирића, заклан. 
3. Мишић Иванка, домаћица из Комирића, заклана. 
4. Вуковић Милутин, земљорадник из Комирића, заклан. 
5. Вуковић Александар, земљорадник из Комирића, заклан. 
6. Ђурић Милорад, земљорадник из Комирића, заклан. 
7. Петровић Драгић, земљорадник из Белотића, заклан. 
8. Петровић Ружа, домаћица из Белотића, заклана. 
9. Љубинковић Вукосава, домаћица из Белотића, заклана. 

Неколико дана иза покоља под Влашићем, Вуковић је упао у 
кућу, мајке и сестре Моме Ђурића, у то време команданта Пратећег 
батаљона Врховног штаба НОВЈ. Сестру су силовали пред мајком, а 
потом обе заклали, опљачкали покућанство а потом кућу запалили. 

10. Ђурић Василија, домаћица из Белотића, 



11. Ђурић Загорка, домаћица из Белотића. 
Маја меееца 1944. године поново су упали у село Комирић, 

ухапсили 9 младића, били их и малтретирали. Тада је наишао ко-
мандант Драгослав Рачић, био солунски борац и официр БЈВ, у то 
време мајор код Драже. Младићи су гласно реаговали на мучење и 
малтретирање. Рачић је тада наредио да се четници удаље и скинуо 
аутомат и са коња стрељао свих девет младића а потом је наредио 
четницима да их дотуку. Стрељани су: 

12. Гладовић Светислав Шарац, 
13. Гладовић Крстивој, 
14. Ристивојевић Цветко Шећер, 
15. Ристивојевић Живојин, 
16. Јовановић Војислав, 
17. Продановић Војислав, 
18. Павловић Радивој, 
19. Веселиновић Живан, 
20. Јанковић Цветанко,сва деветорица су из Комирића. 
Дана 14.јануара 1944. године у селу Белотићу је извршено је 

стрељање седам лица из Белотића. Стрељање је наредио командант 
Рађевске бригаде Панта Пухар, активни капетан БЈВ. Стрељани су: 

21. Муцић Љубомир, првоборац из Белотића, 
22. Муцић Радојка, домаћица из Белотића, 
23. Муцић Милка, домаћца из Белотића, 
24. Секулић Душан, земљорадник из Белотића, 
25. Секулић Јелисавета, домаћица из Белотића, 
26. Петровић Чедомир, земљорадник из Белотића, 
27. Ристић Новак, земљорадник из Белотића. 
28. Хабуш Андрија, из Хрватског Загорја, био члан Среског 

комитета Партије у Рађевини. Рањен, па опкољен, али је извршио 
самоубиство. 

29. Гајић Милош из Д. Трешњице, Рађевина, погинуо 1944. 
од четника. 

Подаци: „Рађевина у прошлости". 

6. Љубовија - Азбуковица 

Драгослав Рачић је био главни организатор четника у 
Шабачком округу (Мачванском, Подрињском). Чешће је боравио у 

о с 



Азбуковици. Ту је вршио и смотру својих јединица. У Азбуковици 
је једно време 1943. долазио и Дража Михаиловић са пратњом. 
Присуствовале су и савезничке вијне мисије. То је Рачићу подигло 
углед у округу и у околини. Он је у Азбуковици највише одседао у 
Пецкој. Ту је примао команданте, а и ухапшене грађане, које је осу-
ђивао и наређивао стрељање под Тополама. Из тих разлога имамо 
најмање података о лицима која су стрељана или заклана у Пецкој. 

1. Милановић Аксентије, земљорадник, стар 45 година, убијен, 
2. Милановић Милка, домаћица, убијена, 
3. Тадић Драгутин, земљорадник, стар 45 година, 
4. Недељковић Тихомир, земљорадник, стар 35 година, 
5. Илић Милорад, земљорадник, стар 37 година, 
6. Илић Слободан, земљорадник, стар 39 година, 
7. Нешковић Илија из Рујевца, ухваћен као илегалац и заклан, 
8. Лазаревић Љубо Чупо, као и Нешковић, 
9. Гајић Милош, земљорадник, 

10. Трифуновић Влада, из Београда, илегалац, заклан, 
11. Плавшић Ранко, земљорадник, стар 29 година, 
12. Краус Бланка, илегалка, откривена и у Пецкој, заклана, 
13. Јовановић Паун, као и Бланка убијен, 
14. Андрић Милорад, исто као и Бланка, 
15. Гајић Ратко из Горње Трешњице, лично га Рачић убио, 
16. Лазић Владимир, земљорадник из Гор. Љубовиђе, заклан, 
17. Лазић Софија, домаћица из Г. Љубовиђе, заклана, 
18. Тадић Миленко, милиционар погино од одметника 1945. 

године. 
Крајем октобра и почетком новембра у току Прве непријате-

љске офанзиве у Азбуковици и Рађевини биле су се повукли ва-
љевски и мачвански партизани пред јачим неприатељским снагама. 
Ту су се затекле и јаче четничке снаге. Дошло је до сукоба између 
партизана и четника и борбе су нарочито вођене у Љубовији и 
околини, до одступања партизана. Водили су контрареволуцију и 
служили окупатору. На том стратегијском правцу Љубовија је била 
важно упориште и једних и других снага. Четници су тада прешли 
из ранијих чарки са партизанима на отворену борбу. У тим борбама 
изгинули су многи партизани, а многе су похватали и предали 
Немцима у Лозници. 

19. Авремовић Р. Светолик Љубо, земљорадник из Гвосца, био 
у Рачанској чети УПО, погинуо код Љубовије 10. новембра 1941. 



20. Васић Р. Синиша, кројач из Јакља, борац Ужичког одреда, 
погинуо у борби са четницима на Мравињцима 20. новембра 1941. 

21. Враголић Петар, учитељ из Чокешине, службовао у Пец-
кој, командир Рађевске чете ВПО, заробили га четници и предали 
Немцима, стрељан у Шапцу крајем новембра 1941. 

22. Вујановић М. Сава Жућа, фотограф из Доње Лепенице, 
комесар Рађевске чете ВПО, ухваћен и поведен на стрељање од 
четника са другом. Везани, скочили у Дрину. Убили их у Дрини код 
Црнче. 

23. Јанковић Р. Велизар Жућа проглашен НХ., земљорадник 
из Пилице, Рачанска чета УПО, погино у борби са четницима код 
Трешњице - Љубовија 18.11.1941. 

24. Јелисавчић В. Радосав, радник из Вишесаве, борац Рачан-
ске чете УПО, заробљен, па стрељан од четника у Дрлачама код 
Љубовије 10.11.1941. 

25. Јовановић 3. Милисав, земљорадник из Окленца, борац 
Рачанске чете УПО, погинуо на Трешњици код Љубовије 12.11.1941. 

26. Југовић Милош, земљорадник из Бесеровине, борац Рача-
нске чете УПО, погинуо код Љубовије 10.11.1941. 

27. Кумановић Бранислав, учитељ, борац Подгорске чете ВПО, 
заробљен па стрељан од четника у Доњој Љубовији 10.11.1941. 

28. Лукић Славољуб, земљорадник из Окленца, борац Ра-
чанске чете УПО, погинуо у Дрлачама, код Љубовије, 17.11.1941. 

29. Максимовић Божидар, калфа из Бесеровине, борац УПО, 
погинуо код Љубовије, 10.11.41. 

30. Милинић М. Обрадин, калфа из Раче, борац УПО, код 
Љубовије погинуо у борби са четницима почетком новембра 1941. 

31. Милић Т. Миленко, земљорадник из Својдуга, борац 
УПО, погинуо у борби против четника у Трешњици код Љубовије 
10.11.1941. 

32. Миловановић Радиша, земљорадник из Вишесаве, борац 
УПО, заробљен па стрељан од четника на Ђурином Брду код Љу-
бовије новембра 1941. 

33. Ненадовић Влајко, абаџија из Коњца, живео у Пецкој, био 
борац ВПО, заробили га четници и стрељали у Узовници код Љубо-
вије 10.11.1941. 

34. Павловић Милан, земљорадник из Стрмова, био борац 
УПО, рањен у борби против четника код Љубовије и брзо умро. 



35. Петровић В. Милуи, земљорадник из Окленца, био борац 
УПО, рањен код Љубовије и убрзо умро од рана новембра 1941. 

36. Поповић Н. Гвозден, земљорадник, био борац ВПО, заро-
бљен од четника и стрељан у Узовници код Љубовије 10.11.1941. 

37. Прокић М Обрадин, земљорадник из Придола, био борац 
УПО, погинуо код Љубовије у борби са заробили га у Дрлачама код 
Љубовије и предали Немцима, стрељан у Б.Ковиљачи, четницима, 
почетком новембра 1941. 

38. Прокић Б. Чедомир, земљорадник из Стрмова, био борац 
УПО, почетком децембра 1941. 

39. Сочић И. Ибрахим Сакар, радник из Малог Зворника, био 
борац ВПО, 

40. Ристивојевић Д. Душан, ђак из Бајине Баште, био борац 
УПО, заробили га четници у Дрлаћама код Љубовије и стрељали 
10.11.1941. заробили га четници и везаног водили. Скочио у Дрину, 
али су га Четници стигну и у Црнчи убили 10.11.1941. године. 

41. Стефановић Саво Нераст, месарски радник, рођен у Бос-
ни, био борац УПО, погинуо у борби проти четника код Љубовије, 
новембра 1941. 

42. Јевђевић Р. Трифун, земљорадник из Окленца, био борац 
УПО, погинуо од четника на Пашиној Равни 6. нобембра 1941. године. 

Подаци: „Азбуковица у прошлости" и група аутора из Ваље-
ва: „Трагом издаје" Ваљево 1987. 

Поред наведених књига из којих су узимани напред наведе-
ни подаци, навели би и књигу Драгослава Пармаковића: „Мачван-
ски Партизански одред", књигу Станоја Филиповића: „Логори у Шап-
цу", Миленка Ковачевића: „Обрачун са одметницима", делимично 
судске материјале у Архиву Подриња, Архиве ЈНА и МУП-а Србије. 

За наведене податке, а постоје и споменици по селима и гра-
довима Подриња, што су такође снажни документи и обележја до-
гађаја. Мада су неки од тих споменика уклоњени из познатих узрока. 

Наведена презимена и имена су истинита. Једино су, 
вероватно, спискови непотпуни, јер има ненамерних пропуста ауто-
ра и његових пријатеља, а ни коришћена документа нису сасвим по-
тпуна. Нарочито ухваћених и заробљених партизана, јер се не зна 
ко их је ухватио или заробио. 

Много пута се могло чути како су злочине чинили и једни и 
други, па су онда егал - и једнаки у злочинима. То је тешка неправ-

оо 



да и, у најмању руку, наивност подметачина па и злонамера. То су 
ординарне лажи, противничка пропаганда, обмањивање и подвала 
за ширу јавност. 

Четници су клали из чисто идеолошких разлога оне који су 
били симпатизери и сарадници НОП, патриоте и антифашисти по 
схватању, што су били партизани, па и њихове блиске рођаке, роди-
теље, браћу, децу. Затирали су читаве породице. Таква лица нису 
правили никакве злочине, сем борбе против фашиста (окупатора) и 
њихових слугу, колаборације. Значи, највећи број поубијаних били 
су идејно против окупатора и његових сарадника. То је била главна 
кривица и смртни грех, па и деце у колевци. 

Партизани су такође убијали али за стварне злочине. Стре-
љали су наредбодавце и извршиоце злочина, разне потказиваче и 
доушнике. Нико не тврди да негде није било и претеривања. Уз су-
во и сирово гори. А, нажалост, тога шљама и разних протува у 
служби окупатора и његових сарадника било је преко сваке мере. 
Кажњавани су за стварне кривице, за стварна кривична дела. Нова 
власт је судила наредбодавце и извршиоце злочина. Нису судили ни 
кажњавали чланове породице, нити дирали родбину ни ужу ни ши-
ру. Убиства од стрене ОЗН-е и КНОЈ-а противници су произвољно 
увелико увећавали. То је свима познато. 

Колико су савремени противници НОП, партизана и комуни-
ста, те цифре увећавали нека послужи као пример „Глас Подриња" 
из Шапца. Прво су писали како су ОЗН-а и КНОЈ у Подрињу по-
били осам а потом смањили на четири хиљаде грађана, потом су и 
то смањили на две хиљаде, да би, кад су озидали спомен црквицу 
жртвама, на плочи написали око 130 лииа и тамо унели нетачне по-
датке. Тако су унели Васу Туфегџића из Штитара, командира чете у 
Мачванском партизанском одреду који је погинуо на Тузли јануара 
1944. године. 

Историја бораца против окупатора, патриота, антифашиста 
који наравно нису били сви комунисти, и историја слугу окупатора, 
а четнички покрет је слижио фашизму почев од новембра 1941, го-
Дине до краја рата па и у одмегништву.Те две историје не смеју би-
ти изједначене. 

Јесте да су се Дража и четници лажно прикривали за западне 
савезнике и избегличку владу, али им је камуфлажа била веома про-
видна.Чак су и савезнички представници, који су били више и дуже 
наклоњени њиховој страни, морали да их напусте. 



Никола П. Илић 

Ж Р Т В Е Ч Е Т Н И К А У Л Е С К О В А Ч К О М К Р А Ј У 
(1942-1953) 

Историјски документи сведоче о томе да капитулацију у 
Априлском рату 1941. године нису прихватили сви офи-

цири војске Крањевине Југославије. У лесковачком крају, на прим-
ер, Немцима се нису предали потпуковник Милутин Б. Радојевић, 
родом из села Мркоња, потпуковник Стеван Рајчевић, из села Спон-
ца, мајор Крста Михајловић, из села Реткоцера (носиоци Ордена 
Карађорђеве звезде), и други. После капитулације, поједине групе 
наше војске самоиницијативно су пружале оружани отпор окупато-
ру - немачкој војсци (Вермахт). Код Лебана заробљен је немачки 
мајор који је предводио извиђачку јединицу. Већи напад је извршен 
код Рудника Леце: 

„Ноћу 23-24. априла 1941. изненада су нападнути немачки 
службеници који су припадали „Херинг-Геринговом" предузећу у 
рудницима сребра и злата Леце А. Д. у Лецу (северно од Медвеђе) 
од стране једне српске банде пушчаном ватром и ручним гранатама. 
На захтев СК Ј 866 (шифра штаба војне јединице - напомена аутора 
Н. И.) данас је отишао за Леце дивизион вођа 294.1 (са 520 војника) 
да би се на лицу места побринуо за сигурност предузећа."М1 

После окупације, на терену јужне Србије формирана су два 
покрета: Народноослободилачки партизански покрет, под руковод-
ством Комунистичке партије Југославије, и четнички покрет, под 
водством војводе Косте Миловановића Пећанца, који се у Април-
ском рату није предао Немцима. Али, већ у лето те године јавно се 
ставио у службу окупатора са својим одредима, који постају не-
мачка помоћна војска: штитили су окупациону власт, заједно са Не-
мцима, недићевцима и љотићевцима и Бугарима учествовали у бо-
рбама против партизанских одреда. 

У то време пуковник Драгољуб Дража Михаиловић, углав-
ном у западној Србији, формира војно-четничке одреде (пред крај 

56 Извештај Вермахта (преведен) у Народном музеју Лесковац. 



године преименовани у Југословенску војску у отаџбини - ЈВУО). 
У 1941. години на југу Србије Михаиловић није имао одреде и ре-
тко које знао било шта о њему. 

Историјска је чињеница да је почетком 1942. године у Срби-
ји, на југу, најјачи био партизански НОП. Већ у марту 1942. године 
њега су десетковале јаке снаге Немаца, Бугара, четника, недићеваца 
и љотићеваца. Истовремено, Михаиловић је безмало све одреде у 
Србији, у договору са Немцима, легализовао у Недићеве и Пећан-
чеве одреде; тако су четници постали помоћна војска Вермахта. А 
из рејона Ивањице упутио је на југ Србије генералштабног мајора 
Радослава Ћурића да први пут организује ЈВУО у том крају. Ћурић, 
по наређењу Михаиловића, формира Горски штаб 110 (Команда за 
јужну Србију, Македонију, Косово и Метохију)/ ' Од априла 1942. 
године преузима један по један Пећанчев одред (било их је око 20) 
и од њих у наредне две године формира десет корпуса, разне јачи-
не. Сваки је имао 4-5 бригада, од којих по једну „летећу". 

На основу историјских извора (немачких, бугарских, четнич-
ких, љотићевских, недићевских и партизанских), као и по сведоче-
њу бившег организатора Ђурића, ови корпуси нису водили ниједну 
борбу против окупатора (Немаца и Бугара) већ су се искључиво 
борили против партизанских одреда и Народноослободилачке вој-
ске (НОВ). У архиви Војноисторијског института Београд сачувано 
је неколико радиодепеша у којима Ћурић тражи од Михаиловића 
одобрење да води борбу против немачке и бугарске војске, али овај 
то није одобравао, уз објашњење да то треба учинити „када дође 
време" или „када почне савезничка инвазија". Михаиловић је често 
наређивао Ћурићу и осталим четничким командантима у Србији и 
осталим крајевима Југославије да сарађују са окупаторима и садеј-
ствују са њима у борбама против партизана/ 4 

Према окупаторско-квислиншкој административној подели 
Србије, лесковачки округ сачињавало је шест срезова (лесковачки, 
власотиначки, јабланички, добрички, прокупачки и косанички). Био 
је то и немачки војни округ Крајскомандантура 867, седиште у Лес-

57 Врховна четничка команда под јужном Србијом водила је територију јужно од 
Копаоника, Књажевца, Старе планине до југословенско-бугарске границе, Ма-
кедонију, Косово и Метохију. 
™ Зборник података и докумената о НОР, том XIV, књ. 1 -4. 



ковцу. Под насловљеном темом аутор обрађује прва три среза -
садашњи Јабланички округ. 

Злочини четника 

„Дрма ми се, тресе ми се, 
Шубара и цвеће, 
Убићемо, заклаћемо, 
Ко за Дражу неће..." 

(четничка песма) 

Утврдио сам поименце да је на терену Јабланичког округа у 
борбама са четницима Драже Михаиловића погинуло 447 партиза-
на. Такође, четници су убили 229 цивила (многе од њих клањем), 
тако да њихове укупне ратне жртве износе 676 људи. Томе треба 
додати још око 40 жртава у поратно време - од четничких одмет-
ника. Преко 95 одсто жртава били су млади, неожењени људи, па од 
њих није остало потомство. Ако се овим подацима дода и број по-
гинулих четника, видеће се да је учињен велики губитак у људству 
за Србију. А жртава је било широм Србије. 

Суштина рата је да се у борби уништи непријатељева жива 
сила. То се у међународном праву не сматра злочином, иако јесте. 
Правна категорија злочина је убијање цивила, рањеника, заробље-
них противника... Ради њихове заштите, донете су три међународне 
конвенције (женевске - 1864, 1906. и 1929). На основу ових и дру-
гих конвенција, настало је кривично дело - ратни злочин, под којим 
се подразумева: убијање цивилног становништва, непријатељских 
војних заробљеника, рањеника и болесника, спаљивање објеката ко-
Ји се не користе у ратне сврхе, пљачке, уништавање резерви хране... 
Ратне злочине врше саучесници - наредбодавац, извршилац и ста-
решина по команданој одговорности (ова категорија уведена је у 
Другом светском рату и по њој је суђено немачким командантима у 
Нирнбергу 1946. године). 

У лесковачком крају, и широм Србије, четници ЈВУО у рату 
са партизанима НОВ нису поштовали међународно ратно право ни 
ратне обичаје: без суђења, убијали су цивиле, рањене, болесне и за-
робљене партизане, спаљивали су куће, пљачкали имовину, тукли и 
сурово злостављали људе, силовали жене и девојке, вршили насил-



ну мобилизацију за ЈВУО (ко би се супротставио био је батинан или 
убијен). Убијали су људе из политичке мржње, што припадају пар-
тизанском покрету или живе у селима под „доминацијом парти-
зана", иако нису припадали НОП-у.59 

Четници су вршили злочине са знањем генерала Драже Ми-
хаиловића и по његовим наређењима која су преносили делегати 
Врховне команде ЈВУО, команданти корпуса, бригада или бата-
љона. Михаиловић је био и шеф „црних тројки" и аутор симбола 
„3" (са значењем: заклати жртву и њена смрт ће остале застраши-
ти). На основу података прикупљених радиодепешама, достављао је 
имена оних које је требало ликвидирати влади Краљевине Југосла-
вије у емиграцији, а она их је прослеђивала Радио-Лондону и Би-
Би-Сију који их је касније, у вестима на српском језику, објављи-
вао. Егзекуције на терену вршили су четници организовани најче-
шће у „црне тројке", али они нису убијали окупаторе - Немце, Буга-
ре ни Мађаре, већ држављане Србије. Путем Би-Би-Сија објављива-
на су и Михаиловићева упутства како четници треба да кољу жртву, 
с које стране да јој приђу. Када су Британци схватили да саучеству-
ју у злочину, септембра 1942. забранили су Радио-Лондону да обја-
вљује имена. Међутим, четници су наставили да врше злочине све 
време рата. На суђењу 1946. Михаиловић је признао ову кривицу.60 

Подређени команданти ЈВУО спроводили су Михаиловићева 
упутства, наређења и сугестије за вршење злочина. Тако делегат 
Врховне команде ЈВУО пуковник Милутин Радојевић („Георгије") 
наредбом од 17. и 23. јуна 1943. године, налаже бригадама: „Фор-
мирајте терористичке тројке, обучите их у извршавању задатака и 
побијте без размишљања све комунистичке симпатизере"... А ра-
диодепешом бр. 58, од 28. децембра 1943. године, поред осталог, 
извештава Врховну команду: „...Наредио сам уништење целих по-
родица, паљење домова и целих села, тамо где партизани налазе 
своја упоришта..."61 

Дража Михаиловић наређује „свима" или појединцима да 
врше злочине над цивилима. Указујемо на неке примере. Упутио је 

59 „Издајник и ратни злочинац Дража Михаиловић пред судом", Београд, 1946, 
стр. 349—354 (убудуће: „Издајник"). 
60 Исто 
61 Архив Војноисторијског института Београд (АВИИ), Ча (четничка архива), 
кутија (к) 276, рег. бр. 9/1. 



депешу бр. 511, од 25. еептембра 1943. године, команданту Коман-
де за јужну Србију Радославу Ћурићу ове садржине: 

„Веза ваш бр. 966-969. Продужите са чишћењем ваших кра-
јева од комуниста. Пропагандом оријентишите Топличане за нашу 
ствар. Са тројкама очистите симпатизере"...62 

Михаиловић 18. новембра 1943. године наређује капетану 
Милану Стојановићу („Емил"), команданту Топличког корпуса: 
„Потребан је сада енергичан рад на чишћењу не само комуниста 
(партизана) већ и њихових јатака" (сарадника, симпатизера - нап. 
аутора)...63 

Нешто измењену наредбу од 12. и 24. новембра 1943. године 
упутио је потпуковнику Драгутину Кесеровићу („Орел"), командан-
ту Расинског корпуса, и потпуковнику Ђурићу („Херман"). У на-
редби, између осталог, каже: „Уништавајте све њихове симпатизере 
и јатаке без милости. Кад не буду имали симпатизере неће моћи ни 
да постоје..."64 

Михаиловић је издавао и конкретне сагласности за групне 
злочине. Ево једног од више примера: командант Великоморавске 
групе корпуса потпуковник Љубомир Михајловић („Лонг"), 4. Ја-
нуара 1944. године радиодепешом од генерала Драже Михаиловића 
тражи сагласност за масовни злочин: 

„Наредите да извршим сечу" (...) Добио је сагласност. О по-
чињеном злочину известио је Михаиловића радиодепешом бр. 633 
од 17. фебруара те године: ноћу 1/2. фебруара извршено је клање „у 
Јагодини 17 мушкараца и 7 женских, у Ћуприји 9 мушкараца и 1 
жене, у Параћину 11 мушкараца и 1 женске, свега 37 мушкараца и 9 
жена (46 жртава)".65 

У лесковачком крају четници Милутин П. Вуксановић и Ми-
лорад В. Палевић, из села Пороштице код Тулара, 19. јуна 1943. Го-
Дине убили су на њиви цивила (сељака) Војислава Радовановића у 
селу Медевцу због тога што је његов брат Милија - партизан. После 
рата обојица су били у одметништву. Милутин је убијен, а Милорад 
Ухваћен и од Војног суда осуђен на 20 година затвора.66 

62 . . 
63 „ИздаЈник ..., н. д., стр. 86. 
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Исте године у селу Славујевцу код Вучја четници су убили 
учитеља Николу Ђурића, стоје одбио сарадњу са Јужноморавским 

67 
корпусом. 

Ово није усамљен случај. Под паролом „за краља, отаџбину и 
Дражу", као и пропагандом, покушавали су на све начине да натерају 
народ да саучествује са њима и „служи краља и отаџбину", да поштује 
окупаторе - Немце и Бугаре. Народ се супротстављао, избегавао да се 
одазива позивима на „војне вежбе", а један старац у селу Цекавица на 
збору је казао: „Господине команданте, крените у борбу против оку-
патора па ћеге имати добровољце. Што терати силом људе да убијају 
своју браћу, комшије"... Изгрђен је, а увече је добио и батине од којих 
се није опоравио. Командант 4. батаљона Јабланичке бригаде ЈВУО 
наредио је да се због избегавања „вежбе" убије салер Бранко Анђел-
ковић у селу Тогочевцу. Његов брат Борко Анђелковић покушао је да 
заштити брата, али је моткама убијен и бачен у реку Јабланицу. У 
четири села људима који су пружали отпор да приступе четницима 
ударено је по 25 батина по телу. Од батинања умрли су Србислав 
Стефановић и Никола Илић у селу Лугару.68 

Члан „црне тројке" Миле Поповић у селу Јашуњи силовао је 
учитељицу Наталију Поповић а затим је заклао, што се опирала.64 

Четници 4. Јабланичке бригаде Јабланичког корпуса, њих 
петорица, у Сијаринској Бањи заклали су 1943. Рома, Елеза Цема-
иловића из Бање да би га опљачкали. Џемаиловић је препродавао 
робу и тиме издржавао вишечлану породицу.70 

Троје њих жртве су четника само зато што су са „партизан-
ске територије" дошли на „четничку територију": 

Јелка С. Кецојевић, девојка из Гајтана, пошла је код кумова у 
Добри До. На путу, четници је заустављају, саслушавају и батинају 
да открије сараднике НОП-а у косаничком срезу. Није казала, а 
можда није ни знала. Одрали сујој лице и усмртили је вешањем.'1 

Сељак Сима Динић (1896) из села Бучумета пошао је да по-
сети болесног родјака (побратима) у селу Црни Врх. Четници 1. 
косовског корпуса су га ухапсили и оптужили за шпијунажу, јер до-

('7 Стојан Николић Јоле, Леековачки НОП одред, 1974, стр. 314. 
б1< Архив Окружног суда ЈТесковац (досије Р. Антића). 
69 Хранислав А. Ракић, Терор и злочини окупатора и домаћих издајника у лес-
ковачком и врањском крају 1941-1944, Лесковац, 1986, стр. 113. 
70 Архив Окружног суда Лесковац 
71 Добросав Туровић, Гајтан, Хроника, 1975. 



лази из „партизаиског села". Тукли су га и на разне муке стављали, 
а затим, у Сијаринској Бањи - заклали.72 

Илирика Нешић, мајка петоро деце, избеглица са Косова, 
настањена у селу Обилићу код Бојника, отишла је у село Липовицу 
код Оруглице да посети болесног брата Драгутина. Командир чет-
ничког Липовачког вода Војислав Пешић „крстио" је шпијунком, 
силовао и стрељао. После рата, због тога, био је одметник од власти 
и убијен од НОВ-а.73 

Све троје стрељани су невини и без повода, шго показује 
колико су четници били политички острашћени. Исказивали су си-
лу и моћ над немоћним људима, Србима. 

Од четника страдале су невине учитељице само зато сто су 
училе и децу чији су очеви у партизанима. Четници Власинског 
корпуса стрељали су учитељицу Славку Недић-Милојевић у селу 
Конопници и Стојанку Бабовић-Богдановић у селу Гагинцу. У Дре-
новачкој шуми заклали су сељака Илију Арсића из села Стубле (пу-
сторечке) зато што је имао сина и братанца у партизанима. Под ба-
тинама умрли су сељаци Чедомир Богдановић, Радисав Рашић и 
Зорка Момчиловић, све троје из Брестовца, зато што су парти-
занима дали храну. У истом селу, Јелицу Љубић-Аризановић стре-
љао је четник из Житног Потока, зато што је била сестра Стојана 
Љубица Столета, из Вујанова, погинулог команданта 2. Јужномо-
равске народноослободилачке бригаде. У селу Пуковцу заклали су 
и Љубицу и њеног супруга Милоја из Горњег Бријања. У Медвеђи 
код Лебана, поред туче више грађана, убили су Јулку Симоновић 
зато што је пред женом четника казала: „Партизани ће победити а 
не четници... Ја кад сејем брашно, сито одјекује: „Ти-то, Ти-то." 
Миловану Димитријевићу, медвеђском кројачу, оцу шесторо деце, 
наредили су да поде из куће, „пут да им покаже". На удаљености од 
стотину метара од куће, после страшног мучења, усмртили су га 
ножем са преко тридесет убода по телу. Командант Медвеђске 4. 
јабланичке бригаде писао је команданту четника Команде за јужну 
Србију потпуковнику Радославу Ђурићу да су четници Боривоја 
Манића убили невиног Димитријевића, а да га нису консултовали. 
У селу Бабичко упали су четници у двориште сељака Благоја Ми-
ленковића и одмах појурили живину да кољу. Благоје се успро-

7з Драгољуб Мирчетић, Партизанска општина Бучумет, 1981, стр. 329. 
Зборник НОР, том I, књ. 5, док. 65; Архив УДБ-е Лебане. 
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тивио, па су га свезали, тукли и предвече заклали. Петру Павиће-
вићу у селу Мркоње, зато што има рођаке у партизанима, ножем су 
на груди урезали петокраку звезду - и тако га усмртили. Марији 
Букилић из Велике Брајине, настањеној у Тулару, мајци погинулог 
партизана Владимира Букилића - Попа Миће, богослова, сломили 
су руку на гри места. У селу Дренцу, због два сина што су јој у 
партизанима, Петруши Радојевић запалили су кућу и помоћне згра-
де, ошишали јој плетенице и покушали да је баце у запаљену кућу. 
Отела се и побегла у шуму. Пуцали су за њом и ранили је у руку. 
Спасла се бекством. У засеоку села Бучумета Шишинце, на њиви 
између жена које су желе пшеницу, издвојили су ЈТену Станковић, 
мајку двоје деце, спровели је у Гајтан, сурово мучили и силовали и 
најзад моткама усмртили. Из истог засеока, Јелену Јану Коцић 
(1896) четници 4. групе јуришних корпуса, под командом Николе 
Калабића, два дана су мучили, тукли, силовали и обесили веригама 
над отвореним огњиштем. Жива је у мукама изгорела зато што је 
њен син Петар од 1941. године био партизан Бабичког НОП одреда 
(заробљен је 1942. и интерниран у немачки логор у Норвешкој где 
је убијен), и зато што је њен супруг Младен Коцић био председник 
Среског горњојабланичког народноослободилачког одбора. Пре 
вешања, жене из комшилука чуле су њен прекор: „Кад сте јунаци, 
што не убијате Немце и Бугаре... српске непријатеље, који наша 
села попалише и стотине људи пострељаше или отераше у логоре. 
Јуначке се над женама"... 

„Црна тројка" Јабланичког корпуса извела је из куће Свето-
зара Милетића из Газдара, учесника Првог светског рата, носиоца 
Албанске споменице, и на ливади га масакрирала. Иста тројка стре-
љала је Александра Санду Миловановића у Газдару, зато што је ње-
гов син партизан. Девојку Стојанку Зејак из Леца моткама су ус-
мртили, јер је на барјаку погинулог брата (партизана) на везла пето-
краку звезду. У Карској шуми, код села Кара, заклали су четири 
Бојничана и два Каменичана, осумњичене да су одборници народ-
ноослободилачких одбора. Убили су и Даринку Стојиљковиц у селу 
Негосављу - само зато што је била на сахрани погинулог партизана, 
свог рођака. Том приликом пуцали су да убију и њеног девера Ви-
доја Стојиљковића. Рањен, преживео је, али је остао трајно неспо-
собан. У селу Ладовици код Власотинца „црна тројка" Власинског 
корпуса извела је из стана и убила учитеља Александра Нагорног, 
руског белоемигранта, који је као припадник Беле гарде емигрирао 
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0д бољшевика (комуниста), дошао у Србију и оженио се Власоти-
нчанком. Осумњичен је да симпатише комунисте и партизане...74 

У селу Ораовици код Грделице црнотројкаши су ухапсили 
Јована Живковића и извели га недалеко од његове куће. Док су га 
саслушавали Ђорђе Савић и Дина Миленковић, трећи члан, Милоје 
Миленковић зашао је жртви за леда и оштром пинтерском брадвом 
одрубио му главу. 

У монографији 15. српске бригаде НОВ - Реткоцерски бри-
гадни строј, између осталог, аутор је записао да је командант бата-
љона Јабланичког корпуса Витомир Миловановић „упао у кућу 
партизанске породице и заклао жену и двоје нејаке деце" (имена 
нису наведена).7'' 

По наређењу капетана Миодрага Милета Андрејевића, „црна 
тројка" је у ЈТесковцу заклала професора гимназије Душана Попови-
ћа (1888), професора гимназије Евгенија Јелачића, професора Блажа 
Секулића, бугарског емигранта (из 1923) Пвана Аврамова, пинтера 
Профира Стојановића (због кћерке партизанке), трговца Тодора 
Стојановића Фајту (због сина партизана). Такође, ухватила је служ-
беника Владимира Антуновића с намером да га, због брата парти-
зана, закоље, али је овај покушао да побегне па је смртно рањен. 
Бекством, избегао је клање трговац Данило Наранџић (из пушке, 
рањен је у руку). Ножем је избоден по рукама Чедомир Миљковић 
Џора, возач, док се бранио да га не кољу, али остао је жив...77 

У селу Барју код Вучја четници капетана Андрејевића стре-
љали су цивиле: Станка Стојановића Цаку, Зарија Стојановића (зб-
ог брата партизана) и Зорку Вељковић-Стојановић, све троје из села 
Вине, као и Тодора Ђикића (због сина партизана) и Благоја Јовића 
из Барја.78 

Злочини у народ уносе страх, изазивају реаговања, увећава 
се мржња против четника. Последице овога схватио је четнички ко-
мандант Команде за јужну Србију потпуковник Радослав Ђурић и 
из Сијаринске Бање радиодепешом бр. 11, од 16. фебруара 1944. го-
Дине, упозорио је Дражу Михаиловића: 

74 ~ 
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„У последње време много се коментарише како у Београду та-
ко и унутрашњости па чак и у возовима поступци наших људи (...) 
Највише се говори о клању људи и жена, што народ страшно осуђује 
и гнуша се свега. Проверавајући све на терену прикупио сам много 
података и утврдио поразне чињенице" (...) о „клању невиног 
становништва. Све се радило у име Њ.(еговог) В.(еличанства) Краља 
и Ваше лично (...) У интересу опште ствари, молим Вас предузмите 
хитне мере да се спречи даља самовоља и тиранија, јер су наши акти-
вни сарадници првих дана почели да беже у Београд и друга места 
бојећи се за свој живот после свега што су чули и видели..." 

Дража Михаиловић није зауставио убијање невиних цивила. 
То потврђују чињенице: 

Четници „Летећег корпуса", под командом капетана Боривоја 
Манића, у селу Мирошевцу, марта 1944. године, позвали су на збор 
пунолетне сељаке. Тада је Манић, по личном избору, издвојио млађе 
људе снажније физичке конституције и наредио да се стрељају. Убијени 
су Арифовић Милан Маља, Беслимовић Азем, Мај, Уско, Вукашин и 
Станко, затим Мустафић Селим, Дича, Луте и Максуг, Омеровић 
Рустем и Бобе, Стојановић Зарије и Костић Јован. Нису помогле молбе 
за спас невиних, нити плач жена, мајки и деце. После рафала, они који 
су показивали знаке живота докрајчени су бајонетима. А октобра прет-
ходне године у истом селу четници Манића стрељали су Љубомира 

80 
Мустафића, Ајка Мустафића и Камбера Беслимовића. 

У селу Магашу, у подножју планине Радан, 4. група јуриш-
них корпуса из западне Србије и Шумадије извршила је стравичне 
злочине. Група Соко 10.000 заједно са Немцима, Бугарима, недиће-
вцима и љотићевцима, учествовала у Топличко-јабланичкој опера-
цији, под командом Драже Михаиловића и немачког генерала Пау-
ла Бадера против пет дивизија (21, 22, 23, 24. и 25) и осталих снага 
НОП-а. У рату, многе су војске долазиле у ово село и вршиле мање 
злочине. Четници су све сељаке сматрали за „комунисте", куће и 
помоћне зграде су им претресали и неке спаљивали, вршили пља-
чке, силовања, туче, убијали невине људе. 

Прва жртва ових четника је Роска Јовановић, мајка седморо 
деце, коју су, после злостављања, убили, а њену кућу и помоћне 
зграде спалили. Затим, усмртили су браћу Благоја и Ђорђа Марјано-

79 АВИИ, Ча, к. 276, рег. бр. 15/1. 
80 „Хроника о Пустој реци", н. д., стр. 69-74 (прво издање). 
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вића. Пред петоро деце (старе од два месеца до 16 година), која су 
плакала и молила за спас мајке, четници су Стамену Николић ту-
кли, ломили јој прсте и руке, осакатили обе ноге и на прагу куће за-
клали. Њеној јетрви Невенки Николић одсекли су дојку и прсте на 
једној руци, а затим, са 16 убода ножем - усмртили. Девојчицу Са-
вету Ђорђевић тукли су, силовали и, зато што се супротстављала -
живу убацили у запаљену кућу. Умрла је у највећим мукама. Кас-
није, на згаришту куће, нађене су њене перле и огрлица. Батинама 
су усмртили Милана Ивановића и Јована Јовановића. Покушали су 
да силују Савету Крстић, али се она супроставила насилницима и, 
бранећи част, скочила кроз прозор куће и погинула. На сличан на-
чин напали су и Милеву Станковић, која се такође супротставила. 
Када су је повели на клање, док је кољач нож оштрио, отргла се и 
бекством нашла спас. Пуцали су из аутомата и промашили. 

После сурових злочина, четнички поручник (чије име није 
упамћено) наредио је да се окупе Магашчани у центру села. Пре-
страшени људи су дошли, ћутали и слушали пропагандни, антипа-
ртизански говор. Поручник је глорификовао Дражу Михаиловића, 
говорећи да је „вођа трећег српског устанка" који ће „када дође вре-
ме повести борбу против окупатора"... На крају је узвикнуо: „Жи-
вео ђенерал Дража!" Сељаци су ћутали. Опсовао им је мајку прете-
ћи да ће их све стрељати аутоматом и додао: „Да сам рекао живео 
Тито, сви бисте гракнули". Тада је Зорка Османовић, крупна жена, 
црних очију, забацивши пркосно главу, храбро узвикнула: „Живео 
друг Тито!" Четници су је ударцима оборили на земљу, тукли је 
кундацима, газили ногама, а онда је одвукли до шљиве да је вешају, 

81 
али конопац нису имали. Из пушака су Је убили. 

Четници Јабланичког корпуса пронашли су у шуми код села 
Реткоцера скривене омладинку Љубицу Никчевић (брат јој се нала-
зио у партизанима па се склонила) и два партизана - Саву Филипов-
ића и Милана Филиповића, сви из Реткоцера. Тукли су их и мучили, 
девојку силовали. Она се бранила, па су јој дојку одсекли. На крају, 
заклали су их близу куће Милоша Јовановића у СпонцуЛ 

У селу Негосављу код Медвеђе малолетни младићи - Милу-
тин Митић, Живојин Станковић и Крста Лазаревић певали су пар-
тизанске песме. Кмет села, чији је син био четник, пријавио је то Ја-

81 Исто, стр. 210-211(69-74). 
82 Исто, стр. 210-211(69-74). 



бланичком корпусу. „Црна тројка" похватала их је и одвела у село оо 
Трн, где су, после мучења, заклани. 

Дугачка је листа побијених и покланих цивила, мушкараца и 
жена од стране четника Драже Михаиловића у лесковачком крају. 
Али и у другим крајевима Србије. 

Убијање рањеника и болесника 

По дојави издајника, четници под командом капетана Бранка 
Боричића, открили су 9. јуна 1943. године у кући Мирка Зејака у 
Лецу болесног партизана Радисава Зејака Страхињу, командира Ле-
цке чете. Пружио им је оружани отпор, а када му је муниција неста-
ла, покушао је пробој, али је заробљен. У селу Стубли, пред четни-
цима, заклао гаје кољач Милан Грубач из Дренца. Марија Зејак, 
када је видела измасакрираног сина, онесвестила се и умрла.84 

У селу Газдару, 18. јула 1943. године, четници из Пустог 
Шилова окружили су партизана Гмитра Ј. Крстића у очевој кући. 
Није хтео да се преда. Пуцали су, ранили га у ногу и заробили. Без 
указивања санитетске помоћи, спровели су га у село Мркоње код 
Тулара. Путем су га тукли што споро хода, а он није могао. Ту је 
стрељан од четника Радосава Шћепановића из Чокотина. Због тога, 
он је после рата био одметник и убијен је од НОВЈ.85 

Такође у Газдару, јануара 1944. године, заробљен је болестан 
партизан Владимир Ј. Стојковић. По наређењу команданта батаљо-
на Симе Радовића, отеран је у село Туларе и стрељан. После рата, 
као одметник, Радовић је ухваћен и осуђен на казну смрти, која је 
извршена.86 

Три четника - Лазар Прокоповић, Благоје Тодоровић и Сто-
јан Стаменковић из села Козара, заробили су у борби рањеног 
партизана Миладина Стојановића из села Брзе код Вучја. Тукли су 
га, мучили и терали да пева четничке песме. Није послушао, па су 

87 га стрељали. После рата убице су осуђени на временске казне. 

83 „Партизанска општина Бучумет", н. д., стр. 358-359. 
84 Никола П. Илић, Јабланичко-пасјачки НОП одред, треће издање, 1971, стр. 197. 
85 „Партизанска општина Бучумет", н. д., стр. 348, 350. 
86 „Партизанска општина Бучумет", н. д., стр. 348, 350. 
87 Пресуда К. бр. 48/45. 



Партизан Милорад Зејак из Леца тешко је рањен у борби са 
Немцима на Белом Камену код Прокупља. После лечења у болници, 
опорављао се код своје куће. Петнаеста српска бригада НОВ више 
дана водила је борбу са бугарском војском у рејону Рудника Леце и 
рањени Зејак је обилазио партизане, али су га четници ухватили и 
заклали. О овом рањенику генерал-мајор Влада Симић, заменик ко-
манданта 15. српске бригаде, бележи: 

„Током тих борби, на ватрени положај наше минобацачке 
батерије свакодневно је долазио Милорад Зејак и ту остајао до 
мрака (...) Кућа му је била непосредно иза линије наших положаја. 
Падом мрака борбе су обично јењавале или престајале и Милорад 
се у то време, ослањајући се на штаке, лагано кретао ка својој кући 
(...) Предпоследњих дана тих борби, на стази која је водила кроз 
шуму, четници Драже Михаиловића, предвођени командантом бата-
љона Вељком Шукићем, сачекали су Зејака и заклали га ту, на самом 
прилазу куће, остављајући поруку да су то они учинили. На исти 
начин су тих дана ликвидирали и неколико батаљонских курира".88 

На падинама Копаоника, у више борби са четницима, парти-
зани су имали много погинулих и рањених. У земуници код Јасике 
на Јастрепцу изградили су специјално подземно склониште и ту сме-
стили 15 тешких рањеника (са болничарем), меду којима Миливоја 
Стефановића из Дренца, команданта 4. батаљона 6. српске бригаде 
21. дивизије НОВЈ. При претресу терена, четници Расинско-топличке 
групе корпуса открили су болницу 2. августа 1944.г. Све рањенике и 
болничара ту су заклали и забранили сељацима да их сахране... 

Жртве четника одметника 

Разни партизански штабови и надлештва више пута су ну-
Дили амнестију четницима Драже Михаиловића, недићевцима, Љо-
тићевцима и другим сарадницима окупатора: уколико се предају 
Народноослободилачкој војсци, нико их неће оптуживати што се 
учествовали у војним јединицама, уз напомену, да ће кривично од-
говарати само они који су починили злочине. Такође, и позив краља 
Петра II Карађорђевића од 12. септембра 1944. године имао је сли-

88 
^^ „Реткоцерски бригадни строј", н. д., стр. 45. 

Милорад Чукић, 6. српска НОУ бригада, Београд, 1991, стр. 386. 



чну садржнну. Тог датума, њсговим иозивом, престала је да постоји 
Југословенска војска у отаџбини. Краљ је позвао четнике и припад-
нике других формација у Србији да се ставе под команду маршала 
Јосипа Броза Тита и истакао да нико више нема права да се назива 
„краљевом војском" и да злоупотребљава круну. Амнестију Тито-
Шубашић (из октобра 1944) и краљев позив послушали су многи 
четници Команде за јужну Србију. Предавали се појединци, најче-
шће групе, као и ћела Гњиланска бригада 1. косовског корпуса. Они 
који нису послушали, по наређењу Драже Михаиловића повукли су 
се у Босну, заједно са Немцима који су се повлачили из Грчке и Ал-
баније. Отуда се мали број вратио и предао властима или одметнуо. 

У шуми, као одметници, утлавном су остали они који су већ 
вршили злочине. „Чекала" их је најтежа санкција. У лесковачком 
крају наставили су борбу за „голи живот", да га на неко време про-
дуже. Гоњени су, хапшени па осуђивани, ијш убијани од стране вој-
ске, милиције и ОЗН-е и УДБ-е, све док није и последњи одметник 
убијен - јула 1953. године у Прпору код Медвеђе. 

Одметници су новим злочинима покушавали да дестабили-
зују систем власти, али без успеха. Нису добили подршку ни на те-
риторијама које су биле под доминацијом четника од 1941. до 1944. 
године, већ су им јатаци били појединци, углавном рођаци, кумови, 
пријатељи, породице погинулих четника, реде неко други. Од јану-
ара 1945. до јула 1953. године из лесковачког краја (Јабланички ок-
руг) жртве одметника су 32 војника и милиционера и 9 цивила. 

Међу убијеним и закланим цивилима су председници месних 
народних одбора - Милан Ј. Вукосављевић из села Дренца и Ђорђе 
Младеновић из села Горњег Бријања; затим Јован Бошњак из Старе 
Бање, Андрија Ристовић из села Обилића код Бојника. Убили су на 
њиви Васа Радовановића (1905) у селу Чокотину и код куће његово 
двоје мале деце, спалили му помоћне зграде, резервну сточну хра-
ну, жито... Растурали су летак претече садржине. Међу војницима и 
милиционерима жртве су командир Станице милиције Леце Јагош 
Токовић (1915) из села Губавца, убијен од одметника у Дренцу 
1945, и заменик командира те станице милиције Петар Мартиновић 
(1926) из Голубинца код Доњег Милановца, убијен 1951. у селу 
Гајтану.90 

90 Драган Марковић, Никола Миловановић, Ђура Ребић, Ратници мира (спе-
цијални рат), 
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Закључак: Дугачка је лиета (717) жртава четника Драже Ми-
хаиловића из околине Лесковца, и не само на јуту земље већ широм 
Србије. Под насловљеном темом нису приказане све четничке жрт-
ве, нити пљачке, силовања, туче (од последица батина многи су 
умрли или остали неспособни), спаљивања објеката и резервне 
хране, колаборације са окупаторима - Немцима и Бугарима... 

Наведени примери, извори првог реда (наредбе, упутства, са-
вети, извештаји) објављени у зборницима Војноисторијског инсти-
тута (томови 1 и XIV), затим документи која се чувају у музејима и 
историјским архивима и разне публикације - сведоче да су четници 
Југословенске војске у отаџбини вршили злочине по наређењима и 
са знањем генерала Драже Михаиловића, који је правно и морално 
одговоран за жртве које су починили његови припадници. 

Београд, 1979, књ. 1-3; Нико к П. Илић, Одметници лескова-
чког краја, рукопис код аутора. 



Никола С. Николић 

ОСВРТ НА ЗЛОЧИНЕ И САРАДЊУ 
СА ОКУПАТОРОМ ЧЕТНИКА 

ДРАГОЉУБА ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА 

Уокупационом систему Србије главни и одлучујући фак-
тор била је немачка оружана сила - Вермахт, иако су у 

томе систему деловале све полуге власти тоталитарне владавине 
Хитлеровог Трећег рајха. Била је то, неоспорно, велика и окрутна 
сила. Живот Србина није значио ништа уколико није покоран. За 
њега је и то била привремена ситуација. Требало је храбрости и 
жртвовања да се супротстави фашистичкој најезди и егзистенцијал-
ним претњама. Срби су се на то одлучили. То је прошлост и те како 
сурова и застрашујућа. Она се не може дотеривати и улепшавати јер 
се десила. Биле се две могућности - покорити се или устати против 
фашизма. 

Није исправно становиште које нацизам и фашизам брани и 
оправдава због тога што су се супротстављали „комунистичкој опа-
сности". Не може се стављати ни знак једнакости између национа-
лизма и шовинизма. 

Четници Драже Михаиловића нанели су многа и велика зла 
српском и другим народима. Четнички терор, разни злочини, ликви-
дације, „црне тројке", слово „3", клања, силовања, геноцидне радње 
етничким чишћењем, пљачке, претње, батинања (квотама 25-50-100 
удараца мотком) „нарези" хране и преноћишта и страх који су уно-
сили у народ - остаће вечита мрља и срамота тог покрета. 

Дража је наредио установљавање слова „3" и формирање 
„црних тројки" и био им шеф. Преко Радио-Лондона, посредством 
српског дела изгбегличке владе, објављиван је списак лица ставље-
них под слово „3". Тако је давао и налоге да тројке отпочну рад. Го-
дине 1942. 21. априла Дража је замолио владу да се преко истог ра-
диа објави како је „шеф тројки издао наредбу да се почне са радом 
против издајника". На питање владе 15. маја 1942. шта знаћи слово 
„3", Дража је одговорио: „ ...слово 3 је знак за издајнике, чији рад и 



кретање треба да прате тројке и да им страхом онемогуће издајнички 
рад...". Први списак са 20 лица под словом „3" послат је Лондону 25. 
маја 1942. Дража је нова имена слао до септембра и.г. Укупно је на 
послатим списковима било 100 лица, а 75 имена је објављено. Лица 
са списка требало је да ликвидирају „црне тојке" и то углавном кла-
њем. На списку није било комуниста ни партизанских руководила-
ца. Њих је из више разлога Дража изоставио. Предлоге за стављање 
под слово „3" давале су четничке старешине. Четнички функционер 
са Космета направио је изузетак пошто је од Драже тражио да се 
под „3" стави свештеник Јосиф Спасић „јер је изабран за првог чла-
на КП Косова". Комунисте, партизане и симпатизере НОП-а клали 
су и четници који нису били чланови „црних тројки". Тако је рађено 
и према другим категоријама грађана. 

Под словом „3" били су стављени М. Недић, Д. Булић, М. 
Аћимовић, Т. Динић, Н. Губарев, Ћ. Докић, Ц. Ђорђевић, Велмар др 
Јанковић, В. Јонић, и др. Дакле многи квислинзи с којима је Дража | 
сарађивао. Од овог списка само су двојица ликвидирани. То је за 
Дражу имало пропагандног ефекта. Енглези су забранили објављи-
вање имена са списка „3". Кољачи су добијали и оваква имена која 
су коришћена у четничкој комуникацији: „Комарац", „Черчил", „Ја-
пан", „Кореја", „Ћаво", „Ћока анђео" итд. Од њих су понекад стре-
пели и сами четнички команданти. 

Крајем 1941. четници Ф. Ајдачића су код Косјерића направи-
ли масакр над седам лица и потом и поубијали. Партизанска коми-
сија (М. Стефановић, Б. Николић и М. Јешић) је направила увиђај и 
у записнику констатовала: „Јелена Гмизовић учитељица из Сече 
Реке. Страховито мучена, силована, усијаним гвожђем паљена по 
врату и по бутинама. На десној бутини ударац ножем... Лева рука 
пребијена... Косовац Милена, учитељица из Таора, страховито му-
чена и силована, модрице по целом телу... Избијено неколико зуба... 
На обема бутинама виде се опекотине. Избијено лево око. На врату 
опекотине...". Сличне констатације су биле и за осталих 5 особа. 

Четници 3. Вучковића заузели су 7/8. нов. 1941. Горњи Ми-
лановац, заробивши око 150 партизана (међу којима и рањенике из 
болнице). Тих дана у нападу на Ужице капетан Д. Рачић је на Црно-
коси заробио преко 80 партизана. Обе групе су, са другим заро-
бљеним партизанима (укупно око 350) предали Немцима у Ваљеву 
те су сви стрељани. Дража је на суду рекао да није имао где да их држи. , 



Командант Србнје генерал М. Трифуновић Дроња послао је 
јула 1942. потчињеним депешу: „ ...Од затвореника у Бољевачком 
концентрационом логору издвојити комунисте и јатаке и стре-
л>ати... ". 

Командант у источној Босни и Херцеговини мајор П. Баћо-
вић 6. августа 1942. наредио је корпусима и бригадама формирање 
„црних гројки" ради примене слова „3": ... „Међу нашим људима 
налази се известан број оних који су се компромитовали било као 
присталице ранијих режима, било као одане присталице окупатора, 
било као болесно-амбициозни , који теже да се истакну... Команда-
нт бригаде по пријему наређења да се извесно лице стави под слово 
„3" дужан је у року од 24 сата помоћу тројки истога ликвидирати-
убити. Ово ликвидирање-убијање има бити искључиво клање ка-
мом..." Баћовић 6. септ. 1942. као хитно шаље депешу: „ ...Тајно 
помоћу тројки убијати све комунисте. О овом ...може знати само 
командант и тројка која је посао извршила..." 

Мајор 3. Остојић упутио је 11. маја 1942. Дражи извештај: „ 
• ...Енглески мајор Атертон још је гори од Марка (четнички псеудо-

ним за Британца Била Хадсона-нап. аут.) и тражио помоћ за кому-
нисте, али није добио везу са Малтом. Он жели да вас види и пише 
писмо. Сада је негде у Босни... Политички жели да образује неку 
шумску владу на коју би он имао утицаја као Енглез и у Лондону на 
нашу владу. Једном речју, трговац људских живота... Атертон дао 
комуниситма 250.000 лира...", Атертона је убио четнички стареши-
на Спасоје Дакић. 

Мајор П. Баћовић је из Херцеговине послао 13. августа 1942. 
депешу Дражи: „ ...Тројица дошли из Енглеске... Један покушао да 
се преда Италијанима. Стрељали смо га. Наведите куда ову двојицу 
Да упутимо...". 

Британски капетан српског порекла Бранко Радојевић са 
именом Робертсон био је у мисији код Дражиних четника 1942. го-
Дине. Отворено је симпатисао партизане. Дража је те године депе-
Шом захтевао од мајора Р. Ђурића, команданта у јужној Србији: 
»...Робертсона ако ухватите одмах ликвидирајте...". А на једном 
писму које се односило на Робертсона Дража напомиње : „...За ар-
Хиву чувати да се види каквог комунистичког пропагатора су нам 
послали из Каира..." 

Велики жупан у Бањалуци др Гвоздић је 23. маја 1942. На-
Писао: „ ...резултати раније склопљених споразума већ се осећају на 



терену, јер је данас четннчка постројба у селу Подрђе из одреда па- ј 
ртизана са Чемернице заробила 29 партизана и његовога вођу Павла 
Гајића, који ће бити на мјесту ликвидирани..." 

Дража је 18. августа 1942. послао распис потчињеним коман-
дантима: „ ...У Југославији комунисти морају бити уништени без I 
милости свугде где се појаве, не бирајући средства...". 

У дужем извештају Дражи 20. октобра 1942. војвода И. Три-
фуновић Бирчанин из Сплита наводи да је од команданта италијан- ј 
ске армије, генерала Роате, добио телеграм у коме пише: „ ...Молим ј 
да се даде на знање војводи Трифуновићу да ако одмах не престану 
са стране четинка насиља према хрватском и муслиманском 
пучанству, биће обустављена прехрана и плаћање надница оним 
формацијама којима припадају кривци тих насиља..." 

Командант Р. Ђурић обавестио је ВК ДМ 17. септембра 
1942. депешом: „ ...Похватано 300 партизана... Истрагу у нишкој 
полицији води наш човек. Све нападаче на Рељића (командант Ни-
шког четничког штаба-нап. аут.) осудио на смрт..." 

Четници П. Раковића су, заједно са Специјалном полицијом 
Недића, открили седиште чланова КПЈ крајем фебруара 1943. у се-
лу Вапа код Чачка и извршили хапшење групе Момчило Вилима-
новић, Миле Станишић и његова сестра, Минић обућар, Савић и др. 
Сви хапшеници су побијени. Дража похвалио Раковића. 

Раковић је октобра 1942. послао депешу Дражи: „ ...Милутин ј 
Јанковић и Средоје Ковачевић (Дражини „илегални" - нап. аут.) 
извршили напад на жандармеријску станицу у Марковици... Једног 
човека су живог пекли усијанем гвожђем. Народ куми и моли да се 
с овим престане...", а Дража му је одговорио: „ ...Позовите 
пуковника Милоша Павловића (окружни начелник-нап. аут.) и 
кажите му да сам скренуо пажњу Јанковићу..." 

После састанка са Пећанчевим мајором Трифуном Микићем 
послао је потпуковник Д. Павловић, Дражин делегат у Србији, 12. 
септ. 1942. депешу Дражи: „ ...Ако је потребно да се убије, могу га 
позвати на састанак и убити...", а Дража одговара: „ ...Није по-
требно Микића звати на састанак и убијати. Он је под словом „3" па 
тако нека с њим раскрсте тројке... Не би било лепо позвати га на са-
станак и убијати га. Морамо дати етике нашем покрету... 

У лето 1943. у селу Брекову заказао је Дража састанак са вој-
водом Божом Ћосовићем Јаворцем. Он је дошао са 5-6 својих пра-
тилаца и љубавницом Драганом. Сви су ту поклани - убијени 



изузев једног кога су оставили да им покаже место закопаног злата, 
па је и он заклан у засеоку Пајевићи у селу Бјелуша. Четничком 
команданту мајору Д. Рачићу, кога је послао у источну Босну, 5. 
септембра 1942. Дража шаље депешу: „ ...Разјурите босанске вође 
(мисли на Горски штаб четника-нап. аут.) такође примените слово 
>3" на све оне који лове рибу у мутној води...". 

3. Остојић у извештају 4. септембра 1942. под тачком 13. „О 
слабом раду тројки" пише Дражи: „ ...Издајника има доста. Они су 
у свом раду безочни... Наређено тројкама да почну рад... Рад тројки 
се скоро не осећа. За ово су криве у првом реду старешине..." 

Четнички обавештајац из Црне Горе Боривоје Радуловић 19. 
дец. 1942. пише ВК ДМ: „ ...Енергично се ради на томе да се, по-
средством италијанских власти, похапсе сви комунисти у По-
дгорици...". Четничка организација „808" у Ц. Гори упутила је 26. 
дец. 1942. извештај Дражи: „ ...Ако су стигли тражени отрови треба 
их што пре послати. Наша тројка на Цетињу извршила је један за-
датак убијањем...". 

Мајор П. Баћовић послао је 22. октобра 1942. депешу свим 
бригадама: „ ...На територији бригаде живе: Кокољ Владо, Ко-
вачевић Вељко, Салатић Јово, Шаренац Ранко, Глоговац Жарко, 
Вучинић Лука, Мишељић Петар, Леро Благоје, Анђелић Новак, 
Патић Стево, Војновић Симо. Све именоване једне ноћи тајно, по-
моћу тројки, ликвидирати и известити. Милости нема. Све су 
опасни комунисти...". Баћовић шаље 31. марта 1943. депешу Дражи: 
„ ...У срезу љубинском капетан Јаничић је разбио партизански цен-
тар и стрељао 30 комуниста. Свима одбеглим комунистима попа-
љене су куће, а породице ухапшене. Сви до сада ухапшени и 
сумњиви су стрељани. Настављамо хапшење...". 

Дража је из Ц. Горе тражио да неколико команданата са 
одређеним бројем људства крене у том правцу, па један од њих, 
Урош Катанић (Пожега), 30. марта 1943. одговара: „ ...Прикупљање 
људства иде врло тешко зато што више овамо нема Срба. Наредио 
сам својим људима да убијају ко се не одазове. Одазива се свако без 
оружја. Из тог разлога извршио је самоубиство мој потпоручник 
Мирко Андрић... После тога наредио сам мојим људима да кољу ко 
год не донесе оружје..." 

3. Остојић је 1. јан. 1943. послао депешу Дражи: „ ...Гледаћу 
Да међу Турке унесем забуну... Санџаклије се морају клати..." 



Четници Драже Михаиловића еу извршиле многе злочине 
према невином и недужном хрватском и муслиманском живљу. Ма-
јор П. Ђуришић известио је Дражу 10. јан. 1943. о резултатима 
акције у Бијелом Пољу: „ ...Потпуно уништена следећа муслиман-
ска села (набројано 30-нап. аут.). 2) Жртве: Муслиманских бораца 
око 400. Жена и деце око 1.000. Наше жртве: 14 мртвих, 26 рањених 
од којих 3 жене...". Дража је на суђењу изјавио да су се он и Д. 
Васић зграњавали на „нешто што збиља иде у злочин". „Сличне бо-
рбе" Ђуришић је водио око Плеваља, Чајнича и Фоче. У једној 
депеши око „оштре борбе и заузећа Фоче" (командовао 3. Остојић) 
послатој Дражи пише: „ ...Наши губици 4 мргва, непријатељи око 
1.000 од чега жена и дјеце 300... Главни део напада извеле су наше 
снаге у јачини од 1.600 људи...". У депеши коју је Дражи послао Д. 
Јевђевић се наводи: „ ...Ради покоља великог броја становништва од 
стране четника Немци и Хрвати категорички траже да не крећемо 
даље. Још смо у Прозору...", а П. Баћовић ВК ДМ шаље депешу: „ 
...У операцијама Прозор заклано преко 2.000 Шокаца и Муслимана. 
Војници се вратили одушевљени...". Све гри депеше се налазе у 
„Документима о издајству Драже Михаиловића". 

Капетан С. Дамјановић Лека упознао је потчињене (Маје-
вица) 24. дец. 1943. са подацима о поступку са партизанима, па 
пише: „ ...Све што треба убити убите, запалити запалите, опљачкати 
у корист четника опљачкајте! Немојте да после буде речи, и немојте 
да се плашите некакве одмазде доцније с њихове стране. Ово је рат 
ово је револуција...". 

Шеф британске мисије код Драже пуковник Стенли Бејли 
пренео му је текст телеграма који је добио од претпостављених: „ 
...а. Турска влада је веома узнемирена, о наводним зверствима 
учињеним босанским муслиманима од стране ђенерала Михаило-
вића... б. Уколико би гласови били основани, жели да скрене пажњу 
(британска влада-нап. аут.) ђенералу Михајловићу, да би требало да 
ублажи свој став...". 

Д. Радовић Кондор је 22. нов. 1943. послао Дражи депешу: „ 
... У Ужицу се већ две ноћи хапсе комунисти по списковима које је 
овај штаб доставио предстојнику градске полиције Томовићу, који 
је у нашој служби. Овде је помагао и шеф немачке обавештајне слу-
жбе Колић (Ханс Кол шеф испоставе Абвера-нап. аут.) ... Извештен 
сам да је у ноћи 21/22. вршено стрељање неколико таквих...". 



Четнички делегат за Ц. Гору Саво Вукадиновић обавештава 
22. нов. 1943. Дражу: „ ...Тражио сам од наших људи у Подгорици... 
да се стрељају 300 комуниста пуштених из затвора из Бара и који су 
поново ухапшени у Подгорици (време после талијанске капиту-
лације, а захтев због пораза у борби код Манастира Острог - нап. 
аут.)— 

Ж. ЈТазовић, командант Смедеревског корпуса, заједнички са 
ЈБотићевим СДК учествовао је у акцијама против НОП и једном 
приликом му је предао 80 партизанских присталица који су спро-
ведени у Бањички логор. 

3. Остојић у депеши 27. фебр. 1943. пуковнику Б. Станиши-
ћу пише: „ ...Заробљенике после кратког саслушавања побити...". 

Капетан Стеван Дамјановић ЈТека (источна Босна) 24. дец. 
1943. извештава потчињене да је његов старешина побио „на лицу 
места" 24 заробљена партизана, а да је „испоручио" Немцима 25 за-
робљеника, с тим да се то одржи у тајности ради противничке про-
паганде. 

Члан штаба Горске гарде који није смео да се потпише на-
писао је 3. нов. 1943. писмо „Драгом многопоштованом Дражи". Он 
пише: „ ...2. Од целокупног бројног стања које су поклали 50% су 
невине жртве..." 

Испостава Гестапоа у Лесковцу (БдС) имала је готово редов-
но контакте са четничким командантима. Сви разговори и спора-
зуми су били подређени делатностима против НОП. Учесници са 
четничке стране су били мајор Стошић, поручник Митић, поручник 
Андрејевић, Ј. Николић и др. Гестапо је уредио да четничке „црне 
тројке" могу безбедно да улазе у град ради ликвидације комуниста. 
Слично је поступао и П. Раковић у Чачку са испоставом Гестапоа. 

Испостава Гестапоа у Крушевцу је 31. јула 1944. дописом са 
насловом „Комунисти које је Кесеровић овде предао" обавестила 
Дентралу у Београду (БдС) да је у питању девет тешких партизан-
ских рањеника заробљених на Јастрепцу. Поред политичког комеса-
ра (Драган Станисављевић „Боснић") били су два енглеска лекара, 
»тешко рањени Американац" и једна болничарка. У допису се наво-
Ди да су рањеници могли бити само кратко саслушани због тешких 
Рана (гној и црви) и изгладнелости („више се нису могли сматрати 
Живим бићима"), као и да су „због здравствених обзира према на-
Шем логору" смештени у затвор српске полиције. Сви су „погубље-

Нк^. ЈЈ.а. 



ни из нужде". Четнички командант Драгутин Кесеровић је у то вре-
ме имао више контаката са Немцима. 

Владимир Комарчевић је упутио 17. јануара 1944. депешу : „ 
...На територији посавског среза, завршено је потпуно чишћење ко-
муниста. Задњих месеци по дану ухваћено је 37 илегалних комуни-
ста, од којих 22 стрељано, стрељано је 50 комунистичких јатака... У 
чишћењу учествовало око 500 људи, који су долазили до Чукарице...". 

Радомир Цветић послао је 21. јануара 1944. депешу: „ ...Овде 
је била друга пролетерска дивизија (ужички крај-нап. аут.) из кор-
пуса Пеке Дапчевића... Много рањених помрло је на путу. Ми смо 
заробили 16 и заклали без преког суда...". 

Потпоручник Добривоје Рендулић, командант 2. четничке 
Пожешке бригаде, потписао је 26. августа 1944. наредбу о награ-
дама: „ ...за сваког убијеног или ухваћеног комунисту... наградићу 
потказивача са 20.000 динара. Зајамчавам да ће потказивач остати 
за јавност потпуно у тајности. Председници општина прочитаће ову 
тачку наредбе својим суграђанима...". 

Дражи је 3. јануара 1944. послао депешу четнички старе-
шина „Игор" (ваљевски корпус): „ ...Јован Шкава... почео је да за 
овај корпус израђује каме... Остатак материјала за каме набавиће 
сам Шкава. Обзиром да је Шкава био Пећанчев војвода, одобравате 
ли да му поверимо рад...". 

Осуђеник после рата Георгије Ђ. Рајак, пратилац четничког 
команданта Ж. Лазовића, испричао је у истрази да је потпоручник 
Живорад Павловић Луда, командант Подунавске групе бригада, у 
новембру 1943. између села Селевца и Азање извео два човека из 
Малога Гаја и у путу их заклао, а потом „извађена срца тих људи 
предао Немцима под именом да су то учинили партизани". Рекао је 
да је Луда у Азањи и Влашком Долу извео тринаест људи, „четири 
девојке које прво његови џелати силују и шишају, и онако ошишан-
им ударају им усијану двобанку на чело и предају Немцима". 

Ухапшеног Живана К. Ђурђевића четници (Калабићеви) су 
пекли на ражњу (Дебело Брдо). Хапсили су му тада два сина и кћер 
па су једног убили. 

На суђењу Дражи 1946. као сведоци су се појавила лица која 
четници нису „доклали" (са резовима на врату) и објаснила како се 
то радило. Међу њима су били Даница Маринковић из Болеча, Де-
санка Терзић из Вапе - Чачак, Димитрије Радосављевић из Чачка и 
Латиф Лојо из Фоче, коме је заклано и четворо деце. 
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Четници су Даринку Радовић (околина Тополе) приморали 
да најпре гледа клање своје две ћерке, па су је потом заклали. У 
Гротуљу (Мојковац) четници су у новембру 1942. ухапсили четири 
брата Видаковића „герилца", па Милана клали пред народом, а тро-
јицу потом стрељали. У селу Вранићу (Београд) четници су у де-
цембру 1943. убили или заклали 72 лица, међу којима дете од 2 и 
старца од 95 година. У селу Болечу су заклали 20 лица „потпуно 
комунизираног села" (Ж. ЈТазовић је о томе 27. дец. 1943. године 
обавестио Дражу депешом). У селу Друговцу (Подунавски срез) по-
били су или заклали 73 лица и запалили око 200 кућа. Код ЈБига 
четници су 1941. заробили 15 девојака (већина студенткиње) које су 
пошле у партизане и после мучења побили их и закопали у Брајићима. 

У многим селима округа Крагујевца четници су правили 
многа зла. У народу је био завладао велики страх. То се поготово 
дешавало 1943. када су четници клали „симпатизере комуниста", 
„комунистичке јатаке", „припаднике комуниста", „родбину парти-
зана" итд. У селу Маскару су 23/24. маја заклали Даринку Радојевић 
и њене ћерке Радмилу и Станку, а у Вукосавцима 21/22. Владету 
Јеремића и Александра Комненовића, у Бесавцима Драгомира Ђор-
ђевића. У порти цркве овога села заклали су 3. август Станиславу 
Максимовић из села Загорце. Те године поклани су још Вуксан Ма-
тејић (10/11. август село Клок ), прота Јеремија Ивковић, Миљко и 
супруга Милојка Драгићевић (15. август), Мирко Јовановић, Ми-
лош Чивовић и Дорбосав Николић (21. август - Велечари), Бра-
нислав Бошковић (Грошница), Радисав Крсмановић (Кораћица), 
Милутин Живковић, Радисав Величковић, Витомир Живковић, Све-
толик Петровић и супруга Новка, Перса Петровић (Горовић) - сви 
дана 5/6. и 6/7. август. Удецембру су поклани Милутин Петровић и 
Милован Ћосовић (Орашац) као и Десанка Ракић, Радојка Васиље-
вић, Ангелина Николић, Младен Стевановић, Драгиша Алексијевић 
са супругом Милком, сином Миленком и кћерима Миленом и На-
Деждом (село Топола). 

У Д. Шаторњи, Аранђеловцу и Тополи четници марта и но-
вембра 1943. кољу Данила Томића, Милосава Лукића, Јована Стој-
ковића, Мирка Васовића, Милосава Драгићевића, Љубомира Тана-
сковића, Миливоја Весовића, Добросава Дукића, Миленка Игњато-
вића, Михаила Благојевића, Драгутина и Јована и Драгутинову ма-
лолетну кћерку. 
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Из гимназије у Ужицу четници су заклали ученике Драго-
љуба Вучетића (III разред, 17-та година), Адама Зарића (IV разред), 
Миливоја Зорзића (V разред), Светозара Јелића (VI разред), Радо-
мира Марића (III разред), Милана Понорца (V разред), Љубомира 
Струњашевића (V разред) и Јосипа Терзића (VIII разред). У око-
лини Ниша заклали су Добрилу Стамболић учитељицу, код Крагу-
јевца студенткињу Олгу Станојловић, затим Веру Филиповић (Ва-
љево), Проку Васиљевића (Б.Башта), Милицу Михајловић и једног 
дечака Рома (Лопатња), 52 Рома (Мелово и Мијевац), Беслима ј 
Хајдарија и Павла Мајетића (Косовска Митровица), Радисава Зејака 
- Страхињу (Лице - Лебане), Жику Јовановића - болесног (код 
Књажевца), Душана Марковића (Дебелица) и др. 

Д. Радовић Кондор (почетком 1944.) заклао је два савезничка 
авијатичара француског порекла (код Лима), а 1. маја 1944. десет 
људи из Бајине Баште, међу којима Обрада Милутиновића иза кога 
је остало петоро деце, Катарина Чучковић и Дуле Тришић (обоје по 
20 година), као и Олга Мићић (22 године). У неколико села општи-
не Ариље четници су заклали у 1943. години Момчила Гавриловића 
Кика, Јеленка Жунића, Перишу Шаптовића Перка, Михаила Круп-
никовића, Милутина Петронијевића, Сава Поповића, Ђорђа Попо-
вића, Владимира Стојића, Љубишу Тодоровића, Миодрага Ичелића, 
Милојка Чворовића и Наду Миловановић. Неки су најпре зверски 
мрцварени. Готово су сви били припадници НОП. 

Четници У. Дреновића су код Мркоњића почетком 1942. 
заклали партизанског комесара Јоза Немеца, а четници са Романије 
су курира ПК КПЈ БиХ Мустафу Довоџију, априла 1942. у околини ј 
Сарајева, живог набили на колац. 

Четници су ликвидирали (убиством или клањем, а често и на 
разне преваре или обећања) многе партизанске руководиоце : М. 
Благојевића, С. Чоловића, Ћ. Путицу, М. Попару, А. Херљевића, др 
М. Стојановића, В. Малешу, В. Кнежевића - Волођу, Р. Бурџевића -
Тршу, Т. Жижића, Ј. Рибара, И. Г. Ковачића и др. Дуги су спискови 
људи овог соја које су четници ликвидирали у Црној Гори, БиХ и 
другим крајевима. 

Четничко руководство ликвидирало је многе четничке прва-
ке. Дража је давао налоге за то у најбројнијим случајевима. То је 
најчешће рађено клањем или отсецањем главе. Такву судбину су 
доживели Коста Миловановић Пећанац и неколико његових војвода 
(Ћуровић, Каменица и др.), Филип Ајдачић, Божидар Ћосовић 



Ј а в о р а ц , Јеврем Симић, Вучко Игњатовић, Душан Радовић Кондор, 
Јанковић Милутин, Ратко Сотировић и др. За Машана Ђуровића 
Д р а ж а је наредбу издавао два пута. 

Четнички командант у Јужној Србији обавестио је Дражу 8. 
м а ј а 1944. о концентрацији немачких снага за напад на партизане у 
Топлици и Јабланици: „ ...Пошто су дугим радом комунисти у 
Топлици и Јабланици комунизирали 80% сматрам да би требало 
п у с т и т и ову казнену експедицију да попали и поубија што више па 
м а к а р и невини страдали, те да тај народ увиди до чега су их 
комунисти довели...". Дража је 11. маја одговорио: „ ...На погодан 
н а ч и н треба искористити извор за добијање оружја и муниције, али 
с а м о на погодан начин. Сада морамо наставити свим средствима на 
уништење комуниста... Немце не треба ометати у борби против 
комуниста нити их нападати... Овај напад треба да искористимо...". 

Дража је 24. децембра 1944. послао 3. Остојићу депешу: „ 
...За Србију је данас веома важно убацивање наших јединица те да 
се комунистима не дозволи организовање власти. Ова идеја у 
шиљању наших снага у Србију мора остати у највећој тајности...". 
Депеше истога садржаја слао је Петру Баћовићу, Павлу Ђуришићу, 
Предрагу Раковићу и Љубомиру Јовановићу Патку. Дража је 26. 
фебруара 1945. упутио у Србију капетана Драгомира М. Топало-
вића и по задацима саботерско - диверзантског карактера. У овла-
шћењу о слању се наводи да иде са специјалном групом (око 30 
људи) и да му се сви повињавају његовим наређењима и свесрдно 
помогну. Из Босне је 1945. по истим задацима упућена група 
Бранимира Димитријевића „Џима" са 7 - 8 лица да околини Кра-
гујевца врше и терор. 

Дража Михаиловић је уредбама (4. децембра 1944.) „устро-
јио" Команду краљевских командоса и школу за њихову обуку. За 
њихово дејствовање Србију је поделио на десетак зона у којима је 
требало да делују. Рад командоса и „гериле" поделио је на етапе 
(осматрање, мирна активност, активно извођење акција и народни 
Устанак), а требало је предузимати обавештајни рад, извођење про-
паганде, препаде, убиства, саботаже, диверзије, терор и све што 
комунисте спречава да „освоје власт и придобију народ". Обука 
командоса вршена је по узору на методе немачке обавештајне слу-
жбе и уз њену директну помоћ у кадру, опреми (наоружање, радио 
~ станице, отрови, предметна обука итд). 



О одабиру слушалаца за школу Дража је у наредби од 21. 
јануара 1945. писао: „ ...Та лица морају знати да ће у случају неи-
звршења задатка бити осуђена на смрт...". У наредбама и писменим 
саопштењима командоса писало је: „...Комунистички прваци наро-
чито, као и представници комунистичке власти, имају једноставно 
да нестају, тј. не сме да се зна ни када ни како, или, другим речима, 
нестанак таквих лица има да буде потпуно тајанствен...". 

Према једном податку Дража је током 1945. убацио из Босне 
у Србију око 350 четничких командоса Он је установио и командо-
ско одликовање за које се тврдило у интерним разговорима да мора 
бити у рангу Албанске споменице. 

Овде ћу поменути само једну групу убачених командоса -
групу диверзаната краљевских командоса (32 припадника) коју је 
водио потпуковник Александар Саша Михаиловић. Она је из Босне 
кренула 5. фебруара 1945. године. Имала је пре преласка Дрине 
проблема, па и хапшење С. Миахиловића код Бијељине. Четници су 
преко усташких власти успели његово пуштање. У Бијељини су му 
се придружиле групе Милоша Јефтића и капетана Милана Сокића 
(укупно 30 - так). Четнички командант Стеван Дамјановић Лека 
послао је Дражи 21. фебруара 1945. депешу: „ ...Ноћу 21. II сретно и 
у највећем реду пребацио сам у Србију пуковника Сашу, као и попа 
Милоша и капетана Сокића са њиховим групама...". Саша је доспео 
у Београд 12. марта 1945. док је његов 31 командос погинуо или 
похватан. Дражи је из Београда послао једну депешу: „ ...Све параде 
и одушевљење Београда је лаж. Све се спроводи само терором. 
Ступио сам у везу са страним мисијама и Гролом... Наше породице 
нису дирали... Усамљена акција је врло тешка...". У покушају 
бекства из Београда авионом Саша је у оружаном сукобу погинуо. 

У Подгорици је 25. јула 1944. поручник Хинке (обавештајна 
служа немачке јединице - нап. аут.) доставио писмени захтев 
четничком старешини: „ ...Господин потпуковник Фрислинг... моли 
вас да хитно у сваком случају прекинуте одмах стрељања. Долазе 
скоро обавештења. Он вас моли да ово одмах доставите господину 
Ђуришићу...". 

Јеврем Симић је у име ВК ДМ 12. априла 1944. одобрио из-
давање објаве потпоручнику Милићу Мајсторовићу који је потпи-
сао Негован Арсенијевић (командант батаљона Горске гарде) о 
слободном кретању на теренима „уговореним са савезницима 
Немцима и Бугарима" и да у име краља Петра II Карађорђевића 



одузима сву реквизицију и коље све партизанске јатаке и симпа-
тизере због чега ће добити чин мајора...". 

Дража је крајем 1943. формирао посебиу организацију за 
специјалне задатке - Тетас. За то име се у 1944. кроз документа 
провлаче термини „Тајна служба", „Тајна теренска служба" и др. 
Тетас је директно одговарао Дражи и био је под руководством 
Главног обавештајног одељења ВК ДМ. Руководилац Тетаса био је 
Душан Радовић Кондор. Главни објект његовог рада и напада био је 
НОП, а најважнији методи тероризам и ликвидације. Од ове орга-
низације стрепели су и многи четнички команданти. Радовић је 
директно општио са Дражом. Дража је на маргинама појединих 
аката записивао: „...Кондору на присмотру". 

Дража је лично сарађивао 1944/45. са немачком обавештај-
ном службом користећи више метода и погодних посредника. То се 
поготово односи на сектор диверзантско - терористичких активно-
сти. На немачким диверзантским курсевина организованим 1944/45. 
у Југославији и Аустрији обучавани су и четници. Немачка „Лова-
чкајединица за Југоисток" организовала је и обучила више група за 
слање у Југославију. СС-поручник Антон Шварц, (Фолксдојчер из 
Зајечара- псеудоним Александар Шрек), био је додељен као официр 
за везу диверзантској групи Бранка Гашпаревића ( псеудоними „ 
Гара де Бара" - Немци, а „Гара" „У2 и У9" - четници) која је из 
Аустрије упићена на Дражу у Босни. Шварц је Дражи доносио из 
иностранства поруке и разни материјал. На саслушању 25. априла 
1945. Шварц је изјавио: „... Прва група од око 30 људи дошла је из 
Далмације...", а 25. јуна 1945. Шварц је казао да је на курсу у 
Нојштерлицу била такође и једна група Далматинаца и да су је 
хвалили како су били најбољи ђаци: „... мислим да су то били од 
попа Ђујућа... и да су они били дуго у школи..." 

Пуковник Гојко Борота из Сарајева је 13. јуна 1945. послао 
депешу Дражи: „... Команда бр. 11 (Немци - нап.аут.) стављају вам 
на расположење групу од 60 саботера, под командом „Гаре". 
Снабдевени су једном већом и три мање радиостанице. Одлично 
наоружани и опремљени ...Свршили су специјалне курсеве...Сви су 
Срби..."Гара" ставља наставнике за расположење ... Број 11 ургира 
Да им се додели један официр за везу..." Дража 16. јануара 1945. 
одговара: „ ...Гарину групу ћу радо помоћи и учинићемо све што 
можемо да им олакшамо пут..." Борота 16. јануара 1945. шаље Дра-
Жи депешу у којој описује сусрет са Немцима и Гаром у Сарајеву, 
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наводи да је број 11 Гари одредио подручје Чачак, Ужице, Прибој и 
пише: „...Калабић је примио прилично материјала и муниције, еамо 
лекова у тежини од 100 кг. Моле да се упознају са намерама 
Вашим...". Додао је да је Гарина група ,јака 64 човека", махом Ј1и-
чани и Кордунаши, и само неколико Србијанаца. 

Дража је 15. марта 1945. поручио Гари депешом ( док је био 
на путу за Србију): „ ...Примио сам извештај о борбама ( пре 
преласка Дрине - нап. аут.) које водите...немојте се много анга-
жовати, јер је ваш други задатак... За сада не можемо послати 
Митића и остале за вама пошто су комунисти на Требави..." У 
депеши четничком команданту у Србији Трифуну Ђосићу, који је 
требало да обезбеди његов пролаз преко Дрине, Гара је одговорио: 
... „Ваши подаци ... на сектору Прњавор - Ново Село нису тачни ... 
Дрина од Бадовинаца до Слатине потпуно блокирана...". 

Забелешку о састанку Дража - Гара (присутно више четни-
чких старешина) саставио је адвокат Милан Матић. У опширнијем 
садржају текста (задаци, опрема, међусобна веза, пропаганда, „пре-
дстављање као српске" итд) записано је да ће Гарину групу Дража 
проширити са својим људима (30 четника). Међу њима и поручника 
Младена Терзића који би требало да на Руднику организује 
обавештајни центар. Гара је добио две објаве - једну потписао Н. 
Калабић, а другу Д. Рачић. 

На саслушању 25. априла 1945. Гашпаревић је изјавио: „ ... 
Пред полазак из Беча ... одржао сам састанак са Мандлом (Руперт, 
СС - мајор, руководилац у Управи ВИ РСХА - сектор за диверзије, 
а бавио се дуже проблемима Југославије - нап.аут.) па ми је исти 
ставио у задатак да се повежем са Врховном командом ДМ и да ће 
му Дража Михаиловић са својим ауторитетом и везама у народу 
омогућити рад ... Пуковник Борота ме представио Дражи. Дража ме 
лепо примио ... ". 

У вези доласка из Аустрије у Југославију дивезантске групе 
Бошка Бећаревића, Дража је на упит Г. Бороте, по немачком налогу 
из Сарајева, одговорио 1. децембра 1944. Бороти и ово: „ ...Бећ. са 
његовим људством може бити припремљен и пребачен у Србију. 
Веома је важно да нико не зна за њихово пребацивање у Србију па 
чак ни о доласку код нас... Питање само да ли је боље да их пре-
бацимо из области Семберије или области Вишеграда. То и све 
детаље договорићемо се...". 
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У току су судске рехабилитације четника и њиховог вође 
Драже Михаиловића. Предлога има и за ноторне немачке колабо-
ранте у Србији. Ови иредлози се заснивају на законским прописима 
па су ваљани. Докази за суд се траже, изналазе по сваку цену, па 
чак на неки начин фабрикују. Неки подаци и историјска документа 
се селектирају, једнострано користе, злоупотребљавају или најчеш-
ће избегавају. Чуо сам са су се у моме крају појавила два сведока 
који узимају новчану тарифу за изјаву (за суд и радни стаж) да је 
неко учествовао у четничким јединицама. Постоје симпатизери 
Дражиних четника који његов „легалитет" сматрају као довољан 
аргумент да је покрет био антифашистичког карактера. При томе 
заборављају шта је и како рађено у пракси. 

Прошлост не може да се фалскификује. Она се десила. Све 
теме о томе како и колико су поделе у Срба око четника и пар-
тизана осетљиве и негативно утичу на људе и младе генерације још 
су увек актуелне и биће присутне. Ко их, зашто и због чега под-
грејава? У којим друштвеним околностима су започели корени ових 
дешавања и њихово интензивирање? Да ли је то имало неких рефле-
ксија на процват национализма, карактер грађанског рата 90-тих 
година прошлог века и општу сатанизацију Срба у једном тренутку. 

Српски либерални савез као подносилац захтева за судску 
рехабилитацију Драже Михаиловића објавио је чланак у листу 
„Политика": „ ...Долазак ових људи (позвани амерички авијатичари-
нап.аут.) доказује да су Дража Михаиловић и његов покрет били 
антифашистички опредељени и на страни савезника. За све време 
суђења, Михаиловићу нису успели да пронађу ни један доказ 
сарадње са окупатором...". Нико није до сада порицао да је Дража 
учинио добро и хумано дело тиме што је транспортовао посаде 
авиона (углавном америчке) у Италију. Позив америчким авијати-
чарима да сведоче на суду готово је непотребан. Шта би авијатича-
ри могли да потврде о томе да је Дража био „први герилац" Европе. 
На суду је велика одговорност, а историчарима остаје да упот-
пуњују све аспекте овог догађаја (Немци знали за акцију, близу крај 
рата, евакуација Вермахта из Грчке, немачке снаге и приоритети, 
покушај појединих функционера Трећег рајха за хватње веза на 
Западу у страху од Црвене армије, боравак Американца Мекдула у 
Дражином штабу итд. ). 

У сличном чланку истих новина (нешто пре овога о Дражи) 
равногорска организација је објавила вест, да су на суду у Ваљеву 



два сведока изјавила како је комаидаит Дражиног корпуса Горске 
гарде Никола Калабић убијен јануара 1946. у сукобу са Озном у 
једној пећини код Ваљева. Наведено је, такође, да је режимска про-
паганда лансирала тезу да је Калабић издао Дражу. Калабић је у то 
време у Београду (доведен у децембру 1945.) обучавао Озновце ка-
ко да се понашају као његови гардисти код сусрета са Дражом када 
га буду хватали: Дража је у истрази рекао и ово за Калабића „ ... 
Оно жандармеријско ђубре...". 

Дража Михаиловић имао је и личне контакте са представ-
ницима окупаторских снага (Дивци 1941., Штеркер, Шварц 1944/5. 
и други преко посредника). О споразумима и уговорима више сво-
јих комаданата Дража је био упознат. Године 1944/5. имао је сталну 
радио-везу са својим Истуреним штабом дела ВК ДМ у Словенији 
којим је командовао генерал Миодраг Дамјановић. Дамјановића је 
из ратног заробљеништва довео Милан Недић за шефа свог каби-
нета. Дамјановић је са шефом „Збора" Димитријем Љотићем, вој-
водама Момчилом Ћујићем, Добросавом Јевђевићем и Миланом 
Аћимовићем био у сталним контактима са немачким установама у 
словеначком приморју и Љубљани. Разговори су вођени око смеш-
таја формација (четници, СДС, СДК и полиција) које су се повукле 
из Србије и других територија и о активностима које је требало 
испланирати и спорвести да би се спречило преузимање и учврш-
ћивање „комунистичке власти". Са немачке стране су главни парт-
нери били инж. Херман Нојбахер (Хитлеров специјални опуномо-
ћеник за Балкан), СС - генерал Одил Глобочник (Виши вођа СС и 
полиције у Трсту), СС генерал Ервин Резенер (шеф Штаба за суз-
бијање банди), Руперт Мандл (руководилац диверзантскога сектора 
управе ВИ РСХА у Берлину) и други нижег ранга. 

Дража је 29. марта 1945. послао Гојку Бороти у Сарајево де-
пешу: „ ...Помоћу ваше станице уведите у рад Љотићеву станицу... 
Нека она јави... Па ћемо ми онда послати позивне знаке...", а гене-
ралу Дамјановићу у Словенију 31. марта и.г. пише: „ ...Брашно и 
пасуљ смо добили (од Немаца - нап. аут.), али муницију никако. 
Ургирај... За сада се ослоните на Ђујићеву станицу...". 

Дража је децембра 1942. године поставио мајора Захарија 
Остојића да руководи Истуреним делом штаба ВК у Калиновику са 
овлашћењем да у немачкој офанзиви на партизане (операција 
„Вајс") командује свим четничким снагама. Остојић је одмах напи-
сао проглас у коме пише: „ ...Комунисти ће бити истребљени. 
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црема њима нема милости. Ви, браћо, који сте присиљени или заве-
дени лажју и обманом окрените оружје против највећег неприја-
теља... Побите политичке комесаре и ступите у наше редове...". 

Официр Књажевачког четничког корпуса известио је 2. јуна 
1944. свога команданта: „ ...Калабић је поново ступио у везу са 
Немцима...". Његових 1.000 људи из области Доње Шаторње преба-
цили су Немци камионима пре 14 дана у Косјерић...". 

Током фебруарских дана 1943. у борбама на Неретви (опе-
рација немачког назива „Вајс") З.Остојић је Дражи послао много 
депеша. У једној пише: „ ...У име Бога сутра почињемо напад... 
Нападу претходи артиљеријска припрема и напад из ваздуха... Јевђа 
(војвода Д. Јевђевић - нап. аут.) закључио са Немцима уговор да не 
иду јужно од Раме... По дириговању снага рекао бих да су Арсо и 
Тито са снагама према нама...", а у другој: „...Обезбио сам ... муни-
цију и храну за 6 дана и сталну сарадњу авијације. Затражио сам и 
добио 400 пари ципела...". 

Војвода Јевђевић је 5. марта 1943. послао 3. Остојићу депе-
шу: „ ... Ја не могу истовремено правити споразум са немачким 
генералом и оправдати се што прелазимо њихову зону. Не могу 
тражити од Италијана оруђа и објављивати им рат...". 

У акту Оперативног одељења немачке команде за Југоисток 
од 16. августа 1944. о одобрењу количине оружја и муниције пише : 
„Четничким јединицама могу ставити на располагање, у најбољем 
случају, следећа оружја: 7.000 пушака 6.5 мм (тал.) са по 100 мета-
ка, 50 теш. митраљеза 8 мм (тал.) са по 13.000 метака, 42 лака 
бацача 45 мм (тал.) са по 250 метака...". 

У другој половини 1943. Дража је послао више налога кома-
ндантима већих јединица који се тичу тактике и сарадње са окупа-
торима. Он препоручује: „ ...Продужите рад. Дозвољавам све могуће 
преваре само паметне и без компромитовања... Сву пажњу морамо 
обратити на уништење комуниста... Без овлашћења Врховне Коман-
Де не смеју се водити никакви преговори са непријатељем..." 

Марта 1944. Дража је упутио поверљив распис „само вишим 
командантима" са насловом „Општи ратни положај са нарочитим 
обзиром на Југославију: „ ...Свака борба допушта ратна лукавства, 
па команданти на терену морају по указаној потреби и тактизирати 
са окупатором. Само у тим случајевима трупа мора бити обавеш-
тена и мора је се убедити да је то часовита потреба, а не нека тајна 
политичка потреба. Свако такво тактизирање треба препустити ци-



вилним лицима, као и одговорност која из тога произилази. Никак-
вих писмених односа са окупатором не треба имати...". 

По Дражином налогу састанак са Рудолфом Штеркером, 
Нојбехеровим изаслаником, у селу Рошци (Чачак) августа 1944. 
одржали су М. Аћимовић, П. Раковић, Л. Балетић и пуковник Мек-
даул вођа америчке мисије код четника. На састанку у Прањанима, 
вероватно 5. сеп. 1944., уз Мекдула присуствовали су М. Аћимовић, 
др С.Мољевић, др Ђ. Ђуровић и А. Аксентијевић. На овим састан-
цима је, поред осталог, тражено оружје и муниција. 

Команданту јужне Србије, ппуковнику Радославу Ђурићу 
Дража је 29. априла 1944. послао депешу: „ ...Ми нећемо сарадњу са 
Немцима, али њихову борбу против комуниста треба да искори-
стимо ..." Младена Младеновића четничког старешину прекорева у 
депеши од 2. фебруара 1944. Дража овако: „ ... направили сте вели-
ку погрешку што сте разоружали Бугаре на Грамади. Док ми 
гледамо да придобијемо Бугара за нас, Ви их нападате. Сада је наш 
циљ да их одвојимо од Немаца. Предајте дужност најстаријем офи-
циру да вас заступа, а Ви дођите хитно у штаб ВК ради инструкција 
за даљи рад ..." 

Година 1942. је пуна сусрета, договора и споразума измедју 
усташких власт и четника из Босне и Херцеговине и Далмације. У 
томе су учествовали министри НДХ Вјекослав Вранчић, Андрија 
Артуковић и Кошак. У овим преговорима на разним нивоима уче-
ствовали су четничке старешине и команданти (неки у више на-
врата): војвода Д. Јевђевић (новембра 1941. уз помоћ талијанског 
генерала Далмаца), мајор П. Баћовић (јуна 1942. стављајући на рас-
полагање 100 четника усташком надпоручнику у околини Фоче за 
борбу против партизана), Урош Дреновић (15. мај 1942.), Лазо Те-
шановић (23. мај 1942.), Раде Радић (4. април 1942.), Радивоје Керо-
вић (15. јун 1943. поново), Радивоје Косорић (16. јануар 1943. 
поново), Вукашин Марчетић (15. маја 1942.), Тодор Арсенић (ЈУЛИ 

1942.), Цвијетин Тодић (22. мај 1942.), Саво Божић (22. мај 1942.), 
Голуб Митровић (14. јуни 1942.), Бранко Петровић (15. јуни 1942.), 
Влада Милутиновић (8. новембар 1942.), Бора Митрановић (30. јула 
1942.), Ђ. Шарчевић (9. јула 1942.) и многи други. 

Главни стан поглавника Анте Павелића издао је 13. маја 
1942. циркуларно писмо о условима преговора са четницима у коме 
се одређује: да се преговори могу прихватати, да се четници врате 
кућама, да се преда оружје уз новчану накнаду, да НДХ даје оружје 



селима за борбу против партизана, да се награде и одликовања до-
бијају за борбу против партизана, да се изражава лојалност вла-
стима итд. Војвода Јевђевић се састао јула 1942. и са хрватским 
министрима Артуковићем и Кошаком. 

По Дражином налогу је Живан Жика Лазовић 20. јануара 
1945. одржао састанак са представницима Павелићевог режима ( 
Домазет Аугустин из Чардака, Ане Јозеповић из Кладња и „запо-
ведник усташа" из Гареваца) у околини Модриче на коме је заказан 
нови ради неких усаглашавања. Четници су прихватили услове који 
су им били постављени: прекид покоља, лична и имовинска 
сигурност, заједничка борба против „црвених", враћање избеглица 
кућама, свако власт у свом селу, пролаз кроз села по одобрењу итд. 

Дража је успоставио контакте са хрватским генералом Ма-
том Парцем (Славонски Брод) и Матом Матичевићем, „командан-
том хрватских одреда" у области Вареш. Парац га је обавештавао и 
о стању у месту службовања и 8. августа 1944. му је писао: „ ... сви 
домобрани симпатично гледају на покрет Д.М. и биће их лако 
привући ...". Матичевићу је Дража 29. новембра 1944. писао: „ ... 
Веома сам задовољан са резултатима првих сусрета са Вама. Много 
рачунам на Вашу сарадњу ...Јединице под Вашом командом ће 
убудуће носити име хрватске јединице у саставу југословенске 
војске ...( на пример 1. Хрватски корпус Стјепана Радића ) ...Дража 
је Матичевића 1. децембра 1944. унапредио „за ратне заслуге" у чин 
рез. капетана и одликовао орденом Белог орла В реда са мачевима. 
Матичевића је познати усташа, пуковник Јуре Фанцетић поставио 
за руководиоца усташке милиције у Варешу. 

На састанку са Немцима у Дивцима 11. новембра 1941. са 
Дражом Михаиловићем су били пуковник Б. Пантић, мајор А. 
Мишић и капетан Н. Митровић, а представнике оружане силе чини-
ли су пуковник Когарт и др Кисел (Вермахт), професор др Матл ( 
руководилац у центру војне обавештајне службе - Аберов Аст Бгд) 
и Е. Винеке (Гестапо - ЕК Сипо и СД Београд). На ултиматум 
Немаца - „ Обустављање борбе и предаја". Дража је био изненађен 
и поново је тражио муницију и помоћ, „ узимајући у обзир" слабе 
немачке снаге у Србији и спремност свих његових снага да спрече 
Србију да постане комунистичка. Дража је нагласио и то „ да се 
ниЈе ставио на страну оних који желе да истерају Немце" и: „ ... 
Нећемо се борити против Немаца па ни онда ако ова борба буде 
наметнута ..." Др В. Андрић пропагандиста ВК ДМ је у свом дне-



внику 1944. о овом догађају забележио: „ ... Чича мало загрејан ... па 
морам признати да су поједини моји команданти радили и изигра-
вали Немце, али ... ни један то није радио по моме наређењу, нити 
пак да сам ја то чинио. Пошао сам по мраку са отшрафљеним бом-
бама у џепу ... састали смо се на обали ... требало је проћи парче 
преко воде ...". 

Дража Михаиловић је 30. новембра 1941. наредио легализа-
цију својих четничких јединица. Легализација је подразумевала 
пријављивање бројног стања и наоружања јединица, а потом њихо-
во снабдевање, опремање и употребу према плановима окупатора. 
За легализацију су најпре коришћени одреди Косте Миловановића 
Пећанца (пошто се он 1941. одмах споразумео са Гестапоом да 
окупатора не напада) и квислиншке формације „владе српског 
спаса" М. Недића. Легализација је имала различите облике, степене 
и интензитете, као и толеранције окупатора. 

Команданту у Словенији мајору Карлу Новаку 21. феб. 1943. 
Дража је писао у депеши : „ ...Стварајте што више наших одреда, 
кроз легалне нека се провлаче и илегални...". У извештају децембра 
1941. П. Раковић је о легализацији ВК ДМ писао: „ ...Рекао ми је 
(Дража - нап. аут.) да радим како ме Бог учи и како нађем за 
сходно. Одобрио ми је да могу и одред легализовати...". На изве-
штају Дража је забележио: „Фрике (псеудоним Раковића - нап. аут.) 
одличан рад". 

Срески командант у Гацком Милан Кекић јавља команданту 
корпуса: „ ...Достави ми списак за легализацију четника... Немци 
траже тај списак... не знају коме давају (оружје и муницију - нап. 
аут.) ...". Немачка команда из Сарајева је писмено 12. јануара 1943. 
тражила од четничког команданта Божидара Племића да им доставе 
шире податке о „четничким одредима" (врсте и број наоружања, 
бројно стање итд) па по тачкама пише: „ ...1) Муниција ће се убу-
дуће издавати само таквим четничким одредима који под немачким 
вођством суделују у борбама против комуниста... 3) Команданти 
тих четничких одреда морају се осим тога писмено и на официрску 
часну реч обавезати са целим својим одредом...". 

Четнички функционер Љубомир Лазаревић је 27. јануара 
1944. писао у депеши Дражи: „ ...Сви команданти у Црној Гори 
примили су сарадњу са Немцима, потписали обавезу, а са остацима 
војске налазе се у жици (окупаторско обезбеђење градова - нап. 



аут.) или у неиосредиој близини ње. Нема ни једне групе у шуми 
која би представљала нашу борбу...". 

Дража је издавао многа наређења за легализацију четничких 
јединица, као и разна упутства око примене тога метода. Он је 21. 
августа 1942. упутио „распис свима": „...Саопштите свима легали-
зованим одредима следеће: Многи легализовани одреди заборавили 
су да је сада рат и да је њихова легализација само маска за подзем-
ни рад. Новац и угодан живот разнежио је многе који мисле да тако 
сачекају крај рата па да после само извлаче корист ...Наређујем да 
сви легализовани одреди најенергичније униште комунисте на 
својим територијама. Даље да наше шумске одреде помажу на сва-
ком кораку..." Дража је 2. септ. 1942. послао депешу С. Оцокољићу 
Пазарцу: „ ... Ваљевски крај умртвљен... Легализација изгледа 
шкодљива ... Нека Нешко (Недић - нап. аут.) и Воја (Поповић - нап. 
аут.) предузму све да се што пре, било легално или илегално, врате 
на свој терен ...". Депеше истог или сличног садржаја Драажа је 
слао многим командантима. Лукачевић је Дражу 12. јула 1942. Оба-
вестио „ ... сви четници на овој територији су легализовани и деј-
ствују у тесној вези са Италијанима те им предају и све заробље-
нике и кривце ... „ ; Радовић Кондор маја 1942. се Дражи жали да су 
му Немци разоружали 69 четника иако су показали документа о 
легализацији" 

Дража је 21. октобра 1942. овластио капетана Ђуру Иветића 
(сектор Которски залив) да „ ... може свој одред у циљу што бољег 
рада за Отаџбину легализовати код окупаторских власти на нај-
погоднији начин ... да остане на националној линији ... чувати као 
строго поверљиво ..." 

Четници Драже Михаиловића су склопили одговарајуће пис-
мена споразуме са окупатором који су се због свог садржаја нази-
вали споразумима о уговорним подручјима. Из тога је проистекао 
назив код окупатора - уговорни четник. Ти уговори су садржавали 
обавезе четника да на одређеној територији неће нападати окупа-
тора - Немце, да ће на тим подручјима самостално водити борбу 
против партизанског покрета и „комунистичке опасности" и да ће 
се на договореном терену обезбедити ред и мир, слободно функци-
онисање саобраћаја итд. Немци ће за узврат давати четницима 
оружје, муницију, новац, храну и др. уз обећање да окупатор неће 
нападати четничке јединице на уговореном подручју. Уговори су 
садржавали и одредбе о узајамној борбеној помоћи, начину 



командовања (немачко или заједничко), сиетему везе, пропаганди, 
размену официра за везу и сл. Оваквих договора, са мноштвом 
специфичности, било је у многим крајевима. Сви су стварани за 
борбу против НОП и партизанских јединица. Ове и друге врсте 
договора склапани су од краја 1941, а масовније од 1943. године. На 
крају свих уговора стајала је увек клаузула да „остане велика тајна". 
Међу првим „уговорним четницима" били су Дражини команданти 
мајор В. Лукачевић, капетан П. Ћуришић, капетан Ж. Марковић, 
поручник В. Калаитовић Калаит и др. 

Командант Горске гарде Н. Калабић и делегат за део подру-
чја Србије Ј. Симић Дршка склопили су у селу Бујачићу (Ваљево) 
27. нов. 1943. уговор са представницима немачког заповедника за 
Југоисток (Фрурст - кнез Фреде) и Гестапоа из Ваљева (СС - пот-
поручник Зајдл шеф испоставе БдС Београд). Уговор је обухватио 
област 13 срезова у Србији, присуство немачке „мисије" у штабу 
Калабића, инструкције немачке војске четницима према потребама, 
узајамну помоћ „на пропагандном пољу ради вођења рата против 
комуниста". 

Мајор В. Лукачевић склопио је уговор 19. нов. 1942. за про-
стор Чачак - Дрина - Бјело Поље - Косовска Митровица - Кра-
љево. Ову врсту уговора склопио је пуковник Ј. Симић 14. јануара 
1944. са „војним заповедником за југоисток Европе (генерал Фел-
бер) као врховног органа окупационих снага у Србији и као пред-
ставника немачког Рајха при српској влади, с једне и инспектора 
четничких снага Драже Михаиловића, потпуковника Јеврема Сими-
ћа, с друге стране...". Уговор у 12 тачака садржи детаље међусоб-
них обавеза уз клаузулу на крају „треба задржати у тајности". Сли-
чне уговоре су склапали капетан М. Чачић (Иванковачки корпус) -
14. децембр 1943. и потпуковник Д. Смиљанић (октобар 1944.) са 
одредбом о формирању „заједничког штаба за координацију ак-
ција". Саво Дерикоња, командант Романијског одреда, склопио је 
споразум маја 1942. са П. Бадером (Опуномоћени командујући 
генерал у Србији) који је тада у источној Босни водио операцију 
против партизана. У тачки 3. четници су се обавезали да хватају 
чланове КПЈ и партизане и да их предају Немцима у Сарајеву. 
Бадер је инсистирао да му Дерикоња ухапси и преда познатог кому-
нисту из Сарајева кога би после мучења придобили да им провали 
комунистичку организацију. 



За ефикаснију реализацију договора, спораузма и писмених 
уговора четници су постављали официре за везу код окупатора и 
квислинга, а ови код Дражиних четника. Међу високим четничким 
функционерима и старешинама који су обављали ове послове везе 
били су: војвода Трифуновић Бирчанин. војвода Добросав Јевђевић, 
Гојко Борота, Радмило Грђић, Раде Радић, Предраг Раковић, Радо-
ван Спасић, Радован Ћеранић, мајор Дашић, Саво Вукадиновић, 
Новак Мијовић, Милан Ружић, Костадин Кошутић, Иван Павловић, 
Бане Живановић, Видак Ковачевић и др. Неке од ових је лично 
постављао Дража. У извештају Групи корпуса Марко Музикравић 
31. децембра 1944., када су се налазили у околини Фоче, извештава: 
„ ...Делегати јединица за снабдевање преко броја 11 (Немци -
нап.аут.) треба да дођу код мене ради договора. Број 11 неће раз-
говарати ко му приђе без моје објаве или без мојих органа...". 

Обавештајно одељење команданта за Југоисток је 11. августа 
1944. сачинило забелешку о разговору који је вођен између немач-
ких представника (капетан фон Вреде, официр Хорах и водник 
Фидлер) и четника (Д. Рачић, Н.Недић и Н.Калабић). Четнике је 
овластио Дража. Рачић је саговорницима изнео: „... Они су спремни 
да у потпуности са нама сарађују. Они предлажу стварање једног 
националног фронта који би обухватио Српску државну стражу, 
Српски добровољачки корпус, формације Драже Михаиловића и 
све националне снаге оријентисане против комуниста. ... Када кому-
низам у Србији буде побеђен, покрет Драже Михаиловића спреман 
је да се укључи према наређењу немачког руководства на Балкану и 
ма где друго ... Ми се обавезујемо часном официрском речју да 
ћемо бити верни ... Нас не интерессује будућност, свеједно како ће 
се рат завршити, ми смо одлучили, ако тако мора бити, да витешки 
пропаднемо..." 

Неке гране немачке обавештајне службе су већ 1941. цениле 
Да четници нису сувише опасни за Немце и њихов окупациони 
систем. Контакти, договори, размена информација, комбинације, 
испомоћ,агентура, диверзије и остали арсенал безбедносног апарата 
предузимали су немачки кадрови који су најчешће добро познавали 
југословенске и српске прилике радећи дуго времена на нашим 
подручјима. Међу њима је било много људи који су заузимали ви-
соки ранг у хијерархији служби тога система. Међу њима су: Ној-
бахер, Турнер, Кисел, Хелм, Краус, Матл, Штеркер, Шефер, Брант, 
Тајхман, Абромајт, Келер, Трој, Калсов, Крајгер, Рихтер, Книше, 
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Кол, Перстерер, Рексајзен, Хетл и др. Међу четничким функци-
онерима и старешинама високог ранга који су одржавали везе са 
представницима окупаторских безбедносних служби били су: П. 
Баћовић, Д. Јевђевић, М. Ђујић, П. Ђуришић, Ђ. Лашић, Р. Радић, 
В. Лукачевић, Д. Кесеровић, В. Синић, М. Митић, П. Раковић, Б. 
Пантић, Н. Митровић, С. Дерикоња, Б. Дангић, С. Вранешевић, Г. 
Борота, ЈБ. Јовановић, Р. Цветић, П. Гордић, Б. Станишић, М. Три-
фуновић, С. Живановић, В. Марчетић, Н. Поповић, Н. Шантић и др. 

Марта 1945. одржана је конференција у Љубљани коју је ор-
ганизовао врховни комесар „Оперативне зоне Јадранско приморје", 
а присуствовали јој са немачке стране СС генерал Одил Глобочник 
(Виши вођа СС и полиције Трста), његов саветник гроф Чернин, 
инж.Херман Нојбахер (специјални опуномоћеник МИП за Југо-
исток), СС генерал Ервин Резенер (шеф „Штаба за сузбијање 
банди"), а са четничке К. Мушицки, (СДК), Радослав Таталовић 
(СДС), Димитрије Љотић („Збор"), четничке војводе Добросав Јев-
ђевић и Момчило Ђујић. У основи су две теме доминирале: смештај 
формација српског „националног фронта против комуниста" и 
отпор НОП који их је угрожавао. Шеф Гестапоа на Бледу (КдС) 
Перстерер сарађивао је такође активно са вођством ових српских 
снага. Дакле, Немци су ову целу групацију ставили у надлежност 
СС - а што потврђује и карактер њихове активности тога доба. 
Немачки фактори су настојали да успешно спроведу Хитлерову 
директиву која је носила наслов „Јединствено вођење борбе против 
комунизма на Југоистоку". 

Један од шефова у центру војне обавештајне службе за Ср-
бију (Београд) - Абверов Аст, проф. др Јозеф Матл, слависта је 28. 
окт. 1941. известио претпостављене: „ ...Дража Михаиловић уз лич-
ну одговорност гарантује да ће дефинитивно очистити од комуни-
стичких банди српско подручје источно и западно од Мораве и 
успоставити ред и мир... "Матл је важио за експерта у познавању и 
проценама покрета ДМ. 

Специјални опуномоћеник МИП Трећег рајха за Ј у г о и с т о К 

инж. Херман Нојбахер известио је 16. августа 1944. свога министр3 

Рибентропа: Његово ( Дражино - нап.аут.) доследно антикомуни-
стичко држање доказао је недвосмислено, упркос највећег притиск 
са стране Енглеза, одрекавши се њихове помоћи у наоружању док СУ 
Енглези истовремено претећи наоружавали Тита. Искуства пос-
ледњих 12 месеци у погледу његовог држања према немачким. 
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0ружаним снагама ... сматрам довољним основом за то да ће Д. М. 
одржати реч коју нам је дао ако у овом одлучујућем тренутку будемо 
пружили преко Недића одлучујућу помоћ. Спреман сам, после једног 
личног разговора са Д. М. да преузмен одговорност за то да нас тај 
човек неће напасти с леђа и да ће он сам учинити безопасним оне 
елементе свог покрета који су непоуздани у погледу нас...". Нојбахер 
1. сеп. 1944. извештава шефа поново: ... „Д. Михаиловић, задржава-
јући симболично своје непријатељство према окупатору, неће ни по 
коју цену да се бори против нас. ... Отуда стална понуда било којих 
талаца и његова изјава Недићу да ставља на располагање и своје 
двоје деце. Д.М. је уверен да ћемо ми у догледно време евакуисати 
земљу ... припрема се искључиво за одбрану националне монархије 
против комунизма ...и желео би, када ми једном одемо, да без борбе 
ступи на наше кључне положаје..." 

Војноуправни заповедник за Југоисток генерал Фелбер је 16. 
маја 1944. прописао правила понашања према четницима Д. Миха-
иловића, наводећи да су четницима непријатељ број 1 партизани, а 
број 2 Немци и да се с муницијом помажу они четници који се боре 
са Немцима, док остале треба гонити... 

Високи функционер Главне управе безбедности Трећег рајха 
(РСХА) Вилхелм Хетл, који се дуго бавио обавештајним пословима 
везаним за Југославију, а после разговор који је обавио један нема-
чки обавештајац са Дражом, у извештају (1945.) је записао: „...Д.М. 
је приморан да тражи наслон на тако дуго јавно нападаного немач-
ког окупатора; ... 4. Његов главни непријатељ комунизам ...У овом 
циљу Д.М. ће прихватити сваки аранжман који му се понуди..." 

Командант 2.талијанске окупационе армије у Југославији 
генерал Роата је 6. марта 1942. послао извештај Генералштабу коп-
нене војске у коме о четницима пише: „...Подупрети четнике у 
Довољној мери да се боре против комуниста, али не толикода би им 
То Допустило превелику ширину акције; захтевати и осигурати да се 
четници не боре против хрватских снага и власти; допустити им да 
против комуниста оперишу на свој начин (тако да „покољу једни 
Друге"); и коначно, допустити четничким групама да делују па-
Ралелно талијанским и немачким снагама, као што раде национа-
Истичке групе (четници и сепаратисти) у Црној Гори... Роата је 3. 

Јануара 1943. писао маршалу Угу Каваљерију начелнику ВК да су 
етници једна „пинг понг лоптица" на подручју под његовом ком-

анДом, тако да је потребно „задржати их на талијанској страни". 



Све време рата је постојала стална веза и сарадња Драже са 
српским делом избегличке владе у Лондону. Те везе су биле под 
контролом Енглеза. Дража је често владу нетачно обавештавао. Све 
владе (изузев задње Шубашићеве) су биле принуђене да бране или 
оправдавају Дражу код Енглеза који су (код ВК и корпуса) имали 
бројне мисије током рата . Дража се често сукобљавао са члановима 
ових мисија. Основни разлози или поводи су били због тога што 
Дража није предузимао мере против окупатора које су договаране 
или су их Британци наложили или им је обећано. 

Маја 26. 1942. Дража је послао влади депешу: „...Радио еми-
сије у којима се апострофирају партизани јако шкоде у народу 
угледу Енглеза и наше владе. Нигде се они не боре против окупа-
тора... Њих Немци и не гоне..." 

Мајор Живан Кнежевић шеф војног кабинета избегличке 
владе поднео је 30. децембра 1942. „реферат" председнику у коме је 
забележио разговор са Питером Бојом из СОЕ - Управа за спе-
цијалне операције (обавештајна делатност) у коме је Бој („нема 
длаку на језику") рекао: „ ... ђенералу Михаиловићу не може слати 
наоружање за борбу са партизанима, који се сада једини туку про-
тив Осовине... Дража је квислинг исто као и Недић, јер Недић 
сарађује са Немцима а Дража са Талијанима...З. Одреди ђенерала 
Михаиловића уопште сада не воде борбу...". 

О учешћу четника ДМ у операцијама („Вајс") које је оку-
патор предузео против НОВЈ писао је Лондону С.Бејли, шеф 
британске мисије код Драже, 15. марта 1943. да је из „званичних 
извора" (предпостављам од чегника) добио податак да је против 
партизана на Неретви ангажовано 13.000 четника, да им из Херце-
говине командује Захарије Остојић и да се Дража „не може да 
нађе". У једном извештају британских мисија од 13. јан. 1944. 
пише: „ ... 3. Михаиловић је лично руководио операцијама против 
партизанских снага у долини Неретве у марту 1943., као партнер у 
заједничкој немачко - италијанско - усташкој офанзиви..." 

Дража је 30. новембра 1943. послао депешу Љ. Јовановићу 
Патку (Тимочки корпус) „ ... Код вас је тамо енглески мајор Грин-
вуд. Није дошао да вас помогне у материјалу већ да уништи наша 
села за неку ситну саботажу. Наређујем да Гринвуда са целом прат-
њом најурите као кучку...јер је пошао на терен без мог одобрења. 
Понављам, најурите га као кучку и известите..." 



Дража је 10. децембра 1943. доставио расиис свим командан-
I тима у коме је писало: „...Наређујем према свима енглеским миси-
| јама следећи поступак: 1-највећа, већа него до сада, учтивост и 
I хладноћа. 2-Препречити им сваку везу са комунистима на терену. 3-

Не дозволити им апсолутно ни један податак. 4-Онемогућити им 
уопште снабдевање бензином, тако да што скорије престану њихове 

• станице. У њихов бензин сипати шећера али то да нико не примети. 
Ово чувати у највећој тајности. Извештавајте о резултатима...". С. 
Оцокољићу Пазарцу је наложио да Бритабнцима онемогући снабде-
вање храном и ускрати могућност становања. Дража је потчињеним 
написао и изрекао много негативних речи о више припадника ових 
мисија. 

Британски генерал Пецет (врховни командант Средњег 
Истока) је 1944. преко шефа мисије код Драже, Армстронга, упутио 
депешу: „ ... Извештен сам да је моја мисија Анђелика (шифра за 
Британце код Јаворског корпуса - нап.аут.) у реону Вашег коман-
данта Цветића, откривена од једне немачке патроле и да постоји 
велика опасност да буде заробљена. Такође знам да Цвегић сада 
отворено ради заједно са Немцима. Пошто знам да је Цветић још 
под Вашом командом ... да ћете лично одговарати за сигурност ове 
мисије и свог другог савезничког људства код Вас и потчињених...". 



Јован Радовановић 

ЧЕТНИЦИ - ТЕРОРИСТИЧКА ВОЈСКА 

Више година еам изучавао четнички покрет Драже Миха-
иловића у Другом светском рату. У монографији „Дра-

гољуб Дража Михаиловић у огледалу историјских докумената" 
објављеној у два издања (Београд, 1994, 2003.), у једном поглављу 
обрадио сам четнички терор у Западној Србији, у Шумадији, око 
Београда, делом и у Источној Србији, Босни и Херцеговини, Црној 
Гори. Сем тога, више пута сам објављивао написе на ту тему, посе-
бно у Политикиној рубрици „Међу нама", а највише у листу РО 
СУБНОР Србије „Борац". За овај округли сто определио сам се за 
тему „Четници - терористичка војска". 

Четнички политички програм од септембра 1941. године 
предвиђао је, поред осталог, етничко чишћење Санџака, посебно 
Лимске долине и делова Босне и Херцеговине. Програм је предви-
ђао такво етничко чичшћење да у „Српским земљама" остане само 
српски живаљ, а онда, као нарочито тежак проблем, узети питање 
Муслимана и по могућности решити га у овој фази рата, као и 
„радикално чишћење градова"... У једној својој забелешци из тог 
времена Михаиловић је записао шта намерава да уради са Мусли-
манима: 

„У датом моменту сви Муслимани ће бити протерани са сво-
јих огњишта... (36.IX, фус. 7, стр,28). 

То је била најава етничког чишћења и терор злочина. 
У првој години устанка против окупатора у Југославији јав-

љају се два својеврсна феномена у четничком покрету: терор над 
сопственим народом и култ ножа, односно клања људи, па „закле-
тва" на ножу. Институцију клања људи, својих политичких против-
ника, замислио је и разрадио лично тадашњи пуковник бивше 
Војске Краљевине Југославије, потоњи генерал који је три генерал-
ска чина добио експресном брзином (децембар 1941 - јун 1942) ка-
да је већ почео сарађивати са окупатором и споводити терор над 
сопственим народом методом „црних тројки", које су, по Дражиним 
упутствима, формиране у свим четничким јединицама. По одред-



бама „дужности" тих Дражиних „тројки", које је народ назвао пра-
вим имеиом „црне тројке", полагали су посебну заклетву „на ножу", 
да клања морају извршити, а ко то не изврши - чека га смртна каз-
на. Људи, заробљеници или симпатизери народноослободилачког 
покрета, најпре су обележавани фамозним словом „3", па ликви-
дирани. Током ислеђивања Михаиловића на суђењу на питање „Ко 
је стављао под слово „3", он је одговорио: „Ја сам стављао под 
слово „3". Једно време, јун - септембар 1942. године, спискове 
стављених под слово „3", објављивала је моћна енглеска Радио-
станица Би-Би-Си, али је то „моралну бруку" забранио министар 
спољних послова Велике Британије Ентони Идн. 

Мала хроника најсуровијих уморстава 

У поменутој монографији о Дражи обрадио сам велики број 
четничких злочина, клања, заробљених партизана и присталица 
ослободилачког покрета. У овом раду обрадићу, по мојој оцени, 
најтеже и најкарактеристичније злочине. 

Почетком фебруара 1942. године, кад је део партизанских 
одреда био принуђен да се повуче из рејона Нове Вароши и Златара 
преко Лима четници су заробили брата и сестру Спасојевић (Ми-
лену, ученицу учитељске школе и члана среског комитета СКОЈ-а и 
њеног брата Драгослава, пољопривредника). Обадвоје су извели на 
стрељање. Тутнули су пушку младићу у руке, набили метак у цев и 
наредили му да стреља сестру, а њему ће живот бити поклоњен. 
Младић се онесвестио, испустио пушку и пао. Четници су Милену 
стрељали, а њега „ослободили" и вратили у село, али су протурили 
прљаву вест - да је стрељао своју сестру која га је „одвела у пар-
тизане". Младић је уз много мука и касно једва успео да се осло-
боди те стравичне четничке лажи. 

У новембру 1941. године, у ноћном нападу четника на Гучу, 
„Сложне браће" (Божо Јаворски, Ђуро Смедеревац и Машан Ђуро-
вић) који су били у Дагачеву, на Вијецу, заробљени су Милан Бато 
Јанковић, члан ОК КПЈ за Чачак, и Раде Прелић, командант места у 
Гучи. После мучења обојица су заклани. Јанковићу су извадили ,ја-
бучицу", ставили је у теглу шпиритуса и, веровали или не, послали 
је његовој мајци - на адресу: „Госпођи Јели Јанковић, Чачак). 



Децембра 1941. године, после поновног окупирања Чачка 
(после пада Ужичке републике), са Љотићевим „добровољцима" 
(Српски добровољачки корпус) дошао је и неки Милан Вукосав-
љевић, џелат. Он је, поред другог оружја, био наоружан - секири-
цом. Увек је био на губилиштима где су стрељани или клани 
заробљени партизани. Његова „специјалност" била је да смртне 
казне извршава секирицом: да сече главе стрељаних или закланих, 
да касапи делове тела. Народ га је прозвао „Милан звер", што је он 
заиста и био по својој свирепости. 

У најкрвавијем покољу народа, не заробљеника, читавог на-
рода села Вранића надомак Београда, четници су потаманили целу 
породицу Матић: Петра, Марицу, Живка и девојке Катарину и 
Ангелину. Најпре су, кад су упали у кућу, наредили да им се при-
преми масна вечера. Породица им је „дала богату вечеру". Када су 
вечерали - све петоро су заклали, а девојке силовали пре клања. 

У ноћи када су четничке колоне прилазиле Вранићу један 
мобилисани четник, кад је сазнао да његова група иде на клање 
његових рођака, замолио је старешину - да га преведе у другу гру-
пу, да не коље рођаке, четнички старешина га је „загрлио", да му 
нешто каже, застао са њим за колоном, извадио пиштољ и - убио га. 
Кад су четници упитали ко то пуца у ноћи открива напад на село, 
четнички старешина је рекао: „Ја сам пробао пиштољ". 

Др Жарко Јовановић обрађујући четички терор у Србији за-
бележио је, поред других застрашујућих примера, да су четници у 
селима сењског базена, у општој кланици, уништавали читаве поро-
дице. У мају 1943. године на најсвирепији начин масакрирали су 
читаве породице Крсте Живановића из Равне Реке. Крсту су закла-
ли, а сина Јована исекли на комаде. Иванку Живковић са ћерком и 
сином Драгутином у Равној Реци су угушили. Исте ноћи убили су 
Стану Ристић и њену 12-тогодишњу ћерку. После злочина Крсту 
Живковића и Стану Ристић су набили на коље - као „опомену" 
осталима?! 

У селу Рајинцу недалеко од Трстеника, 27. марта 1943. годи-
не четничка тројка Драгутина Кесеровића из села Риљца, са по јед-
ним четником из села Доњег Дубача и Чаира починила је непој-
Мљив злочин: заклала је учитеља Јосифа Киндла и његову супругу 
Франу и њихово шесторо деце. Два дана касније ухватили су и њи-
ховог сина Ивана, који се био сакрио под креветом. 



Првог и 2. фебруара 1944. године четници мајора Здравка 
Милошевића и иотиуковника Љуба Михаиловића извршили су сви-
реп злочин у градовима Јагодина, Параћин и Ћуприја, познат у 
народу као „крвави фебруар". Из размене телеграма Здравка Мило-
шевића и Драже види се да је злочин дуго припреман, заказиван, па 
одлаган. Милошевић тражи од Драже: „Наредите да извршим сечу 
већег стила уочи Нове године". Дража једанпут одлаже, па наређује 
- да се покољ извшри. (Издајник и ратни злочинац Дража Михаило-
вић пред судом, стр. 276). 

О томе како су, са којим „резултатом" Дражини четници 
извршила тај злочин, два телеграма (један у два наставка) оставио је 
командант Тимочког корпуса Љубомир Љуба Михаиловић (са на-
димком „ЈТонго"). Они су објављени у Књизи послатих депеша чет-
ничке Врховне команде од 13. до 29. фебруара 1944. године. У 
првом делу телеграма бр. 2484 од 17. фебруара стоји: 

„Ноћу 1/2 II предузео сам чишћење комуниста по варошима. 
Резултат је овај: у Јагодини 17 мушкараца и 7 женских, у Ћуприји 9 
мушкараца и 1 женска, у Параћину 11 мушкараца и 1 женска, свега 
37 мушкараца и 9 жена. Са овим ливкдиране су главне вође и 
организатори". 

У наставку телеграма записано је: 
„2485 од „Лонга", бр. 634 од 17. II. Наставак. Неки комуни-

сти су измакли, али су предузете мере да се похватају. Народ је 
овим задовољан. Начином извршења показали смо и пријатељима и 
непријатељима нашу снагу, јединство и организаторске способно-
сти. Крај депеше. Михаиловић". (28, XIV, књ. 3, стр. 432). 

Из садржаја телеграма види се права „слика" четника и њи-
хових команданата. Поред свирепости са којим су починили неви-
ђен злочин његови четици, „Лонго" има „храбрости" да јави Дражи 
да је „народ овим задовољан"?! (подвукао Ј.Р.). 

Тај покољ је одиста био стравично суров. Хроничари су за-
бележили, а понеко од преживелих посведочио како је извршен тај 
невиђени злочин. Младог учитеља Бранка Радисављевића и њего-
вог оца обућара четнички кољачи заклали су пред мајком и сестром 
(ћерком). Даницу Алтман - Станојевић злочинци су у ноћи затекли 
да доји дете, отргли јој бебу из наручја, па је на кућном прагу избо-
ли камама. Драгомира Стојковића и жену му Катарину заклали су 
пред његовом децом. Професора Ђуру Лопичића заклали су у спа-
ваћој соби. Судију Милорада Пантића, комунистичког посланика у 



Тиквешком срезу у Македонији 1920. године, који је бранио кому-
нисте на Видовданском процесу, изболи су ножевима и заклали 
пред супругом и двоје деце, док је син Слободан успео да побегне. 
Мирослава Ристића Попца, браварског радника и талентованог 
фудбалера, који је одбио да се придружи четницима, убили су у 
кући пред мајком и сестром. Симу Лилића, трговца, 60. одишњака, 
убили су у кући и жену му Зорку која се храбро хрвала са кољачима 
хватајући сечиво њихових ножева, како би заштитила супруга, али 
је у неравној борби свирепо убијена..." 

Тог „крвавог фебруара" четници су заклали 12 људи из 
Ћуприје и бацили их у тзв. „Мијајлову јаму"! 

У Параћин је те исте ноћи упало 50 Михаиловићевих „црно-
тројкаша". Они су, уз „садејство" Недићеве полиције и Немаца, зак-
лали у кућама четворо људи, а 8 извели из града и поклали их у 
Голубовачкој шуми. 

Командант главне националне четничке команде за Црну 
Гору, бивши генрал Блажо Ђукановић, у наредби од 1. децембра 
1942. године наређивао је: 

„Да се остаци партизанских чета, њихови јатаци по сваку 
цену угуше за сва времена... Обавезе кумства, прјатељских и родби-
нских веза има да отпадну..." 

Застрашујући су подаци о Михаиловићевом „чишћењу" пре-
дела Санџака, дела Црне Горе и источне Босне од муслиманског 
живља. Акције геноцида против Муслимана извршене су децембра 
1941, августа 1942. и почетком 1943. године. Још 20. децембра 
1941. године Михаиловић из Србије поручује мајору Ђорђију Ла-
шићу и капетану Павлу Ђуришићу да дејствима из долине Лима 
према Бијелом Пољу, Сјеници и Пештерској висоравни - „очисте 
овај простор од муслиманског живља". После годину дана, 2. Ја-
нуара 1943. године, Михаиловић наређује „чишћење чајничког сре-
за", као одмазду за покоље српског живља. Захарије Остојић „допу-
њавао је" наредбу коју је издао Михаиловић: „Санџаклије се морају 
клати...". Ђуришић је већ 3. јануара 1943. године јављао Михаило-
вићу „да је убијено 400 Муслимана - бораца и 1.000 жена и деце, да 
Је стока одведена, однете „друге ствари", да је са овом борбом 
подигнут углед организације код народа као моћне и јаке, јер је ова 
борба завршена у току једног дана". После „друге акције", Ђу-
Ришић обавештава Михаиловића о покољу муслимана у фочанском, 
чајничком и бјелопољском срезу 13. фебруара 1943. године, 

1 ">Г» 



наводећи да су „сва муслиманска села иопаљена, побијено 1.200 бо-
рапа и око 8.000 жена, стараца и деце". Ове податке Ђуришић је 
зачинио закључком - да је код Муслимана завладала права „епиде-
мија страха". 

Четници Вука Калајитовића починили су стравичан злочин 
недалеко од Нове Вароши. У телеграму од 19.уна 1944. године Ка-
лајитовић је саопштавао: „Лично сам осудио на смрт и стрељао 
комунистичке симпатизере и активне комуниситчке чланове у поза-
дини..." - и навео Добрилу Мичијевић, Милу Ковачевић, Драгицу 
Борисављевић, Миша Ђековића, Љуба Виторовића, Перунику Пу-
рић, Станиславу Пурић и Велимира (Џамка) Пурића...И на крају 
запретио: „За свако убиство наших људи вратићемо десетодупло". 
(Као да је ову наредбу писао „потомак" фелдмаршала Кајтела по 
којој је требало стрељати 100 Срба за једног Немца!). 

Након „извршеног задатка" џелати су рапортирали свирепом 
Калајитовићу. Један од кољача, после клања Драгице Борисав-
љевић, мајке мале девојчице „рапортирао" је наредбодавцу: „Их, да 
знате како је цврчала под ножем!" Сулуди Калајитовић љубио је 
или гласно похваљивао џелате којима је дао нож у руке. 

Четници из Мокре Горе, под командом команданта Злати-
борског округа Душана Радовића Кондора, заклали су у Добром 
Пољу на Тари 5. новембра 1943. године Драгомира Љубинковића, 
ветеринара и његову супругу Љубицу учитељицу из Заовина. Њену 
сестру Јулу Андрић, девојчицу од 11 година, хтели су да убију из 
пушке. Један четник је три пута покушао да пуца, али пушка није 
опалила. Девојчица је ставила руке на очи, плакала је и молила: 
„Чико, чико, ја нисам ништа крива. Немојте ме убити. Ја нисам 
крива!" Сузе, плач и молбе нејаког детета нису одвратиле четника 
од намераваног злочина. Извадио је крваву каму, оборио је девој-
чицу на траву и заклао. После извршених злочина, злочинац је 
бацио њено тело на мртва тела брачог пара Љубинковић. У ноћи 1. 
маја 1944. године „црне тројке" упале су у Бајину Башту и похва-
тале 12 лица, па их одвеле у штаб Златиборског копруса у Рачи. 
Сутерадан су десеторо заклали. 

Нечувена је трагедија Гојка Пауновића из Доње Горевнице 
(село између Краљева и Чачка). Његову кћерку Дару четници су 
ухватили 1943. године и подвргли је стравичним мукама. Секли су 
јој део по део тела, тражећи од ње да призна свој рад за НОБ. Изда-
хнула је у ужасним мукама. Док је девојка лежала у крви, четници 



су довели њену мајку Сибинку, па су и њу заклали и обадве бацили 
у јаму рудника у том селу. Кад је Дарин отац Гојко дошао да тражи 
кћерку и жену, Михаиловићеви четници су и њега заклали! 

Дражин командант 2. равногорског корпуса Предраг Рако-
вић, за кога је Живко Топаловић путујући Западном Србијом запи-
сао да је „цар" на његовој територији, починио је многобројне сви-
репе злочине у бившем Чачанском округу, чак је „наместио" и 
убиство свога оца! Хроничар овако описује како се то догодило. 

Године 1943. јабуке будимке у чачанском крају биле су до-
бро родиле. Раковићев отац је те јабуке продао трговцима у Чачку и 
у једној кафани нашао се са својим сином Предрагом и са неколико 
сељака из села Пријевора и са више четника. У току разговора о 
дуготрајном рату отац је укорио сина - зашто већ једном не преки-
не то ратовање и убијање људи по селима. Командант је оћутао 
очев прекор и кисело му рекао „да гледа своја посла и да иде кући". 
Међу својим четницима нашао је једног поверљивог и наговорио га 
да - по мраку пред селом, сачека његовог оца и да му „отме паре од 
продатих јабука", односно да га убије, како би дошао до пара. И то 
се десило. Син, четнички командант је „послао на онај свет" и 
рођеног оца?! Тешко вероватно, али истинито. 

Међу четничким документима наишао сам на Калабићево 
„писмо - наредбу" писано руком о клању људи у колубарским се-
лима, о набавци коња - ждрепца и о честитци Христовог васкрсења: 

„Драги Папе, 
За клање комуниста молим те добро ту ствар провери, испитај 

бар још три човека за те људе који греба да се закољу. Питај Перу 
Милетића, Стевана Бесаровца и Живорада Пејића. Па ако они кажу 
да су криви комунисти онда највише закољите у Јасеници 3, Папучке 
2, Гарић 2, Грабовица 2. Коња пастува од Закића ми доведите, а за 
њега зна Станимир. Мене ћеш наћи тек други дан Ускрса увече у 
Лесковицама код Станоја. Немој се враћати док задатак не свршиш. 

Желим искрено да празник Христовог васкрсења дочекате 
сви здрави. Довиђења. Поздрави ми све, а тебе највише поздравља 
твој брат Чика Пера 24.4.43.Г.С.С.П" (Факсимил писма, писаног ру-
ком, објавио је Никола Миловаовић у „Тајном архиву УДБ-е", стр. 
263). 

У једној депеши, децембра 1943. године, Калабић је јављао 
Михаиловићу- после покоља који је извршио у селу Копљарима: 

„Све сам поклао!" 



Четнички документи о сопственом терору 

У пролеће 1944. године Михаиловић је наредио Николи Ка-
лабићу „да по сваку цену уништи комунистичке делове у области 
Космаја, Венчаца, Букуље и - све до Београда". У операцијском 
дневнику З.бригаде тзв. Горске гарде о тој хајци на људе кроз 
Шумадију записане су и следеће појединости: 

„Уторак, 11. априла 1944. године кишовито, село Дубона... 
Данас у селу Дубони стрељано шест лица комунистичких јатака и 
запаљене су две куће комунистичких јатака. 

Среда, 12. априла 1944.г... Данас у Сенаји стрељани комуни-
стички јатаци и то: Спасоје и жена му Наталија. 

Четвртак, 13. април 1944. Дубона - Влашка... 1. и 3. батаљон 
на својим рејонима раде на прикупљању жита за предају нашој вој-
сци. У саму зору, око 2 часа, кренула је бригада за с.Дубону ради 
блокирања овог села због хватања комуниста. При поласку стре-
љана су четири комунистичка јатака... 

Субота, 15. април 1944.Г. Дубона: Са 1. 2. и 4.батаљоном у 
с.Дубони врши се хватање комунистичких јатака, а и З.батаљон је у 
овом рејону. Са старешинама и војницима присуствовао сам 
служби божијој у цркви у с.Дубони, где је извршена исповест и 
причешћење војника. Покрет преко села Бодљевца за Велику 
Крсну. Село Бодљевац блокирано и претресано, али су се комуни-
сти извукли у правцу Друговца. 

Четвртак, 20. април 1944. године. Влашка: Са 1. и 2. и 4.ба-
таљоном око 4 часа блокирано село Влашка и извршен претрес 
села. Претрес села трајао је до 8 часова, а после тога пред збором 
сељака ликвидиран је Тихомир Аврамовић из Влашке, комунистич-
ки јатак, који је раније био активан комуниста... 

Четвртак 27. април 1944. године Ковачевац: 1. 2. и 4.батаљон 
у с.Ковачевцу и ради се на успостављању управе општинске и 
војне, пошто су поједина лица побегла да не сарађују с нама, а то су 
председник општине, деловођа, кмет и командант места... 

Уторак, 2. мај 1944.Г. Дубона: Данас је запаљена кућа Вито-
мира Савића из Дубоне, зато што му се син Милосав није хтео 
одазвати позиву за вежбу већ је побегао у комунисте. Ухваћен је 
партизан Милутин Марић... биће ликвидиран". 



Николико месеци касиије, четници спроводе нову хаку. У 
н,иховом операцијском дневнику, опет читамо: 

Четвртак, 22. јуни 1944. године М.Пожаревац. 
Отишли смо у Мали Пожаревац и ручали. За то време дошао 

је командант Грочанске бригаде и донео списак сумњивих лица из 
М.Пожаревца. На основу тих података стрељао је у М.Пожаревцу 
12 лица који су били сумњиви као комунисти. Стрељање је извр-
шила јуришна бригада. 

Понедељак, 26. јуна 1944.године Влашка. 
Данас је извршен претрес терена Дубона - Баровнице... Пре 

поласка из Дубоне стрељали смо тројицу ухваћених комуниста. 
Стрељан је и Миливоје Обрадовић из Дубоне, који је побегао из 
јуришне бригаде". 

Стравичан покољ сељака у партизанском селу Друговцу ла-
конски је описан у истом дневнику: 

„Комунисти су побијени, њих око 150, а једна мања група 
побегла је у правцу Горња" (Цитира Никола Миловановић, Издаја, 
стр. 190). 

После овог дивљања, човек може само да се запита: Да ли је 
ово „Операцијски дневник" немачке казнене експедиције? Како је 
могућно да је таква војска, под командом Михаиловића могла има-
ти савезнике? Разуме се, ни терор, уместо борбе за ослобођење 
земље, није се могао дуго скривати. И то је један од елемената због 
којег су Савезници били приморани да напусте Михаиловића и ње-
гове терористе. 

Четничка сведочења - почев од врха - од Михаиловића - па 
преко других високих старешина - до најнижих - путем наређења, 
депеша, извештаја и сл. О њима самима, не само по суду истражи-
вача него и обичног човека - читаоца - имају незаменљиву вред-
ност. Каткад то сведочење о себи, а посебно о негативним радњама, 
могу да ублаже оно што је сурово, нечовечно и нељудско, да јачају, 
улепшавају оно што је позитивно. Али кад се сведочи о себи -
путем наредби и извештаја - све се „открије" и покаже у правој све-
тлости. А четници сведоче веома уверљиво, чињеницама - да су 
они - њихова организација и војска били постали терористи - и као 
организација и као војска. Извори, сведочења, другог порекла -
савезничког или окупаторског, као и извори народноослободи-
лачког покрета — само допуњују и сведоче оно што су четнички 
извори сами о себи рекли током свог постојања. 



Дакле, четничка сведочења о њима самима, о свему шта су 
чинили током рата, докле су „стигли" и зашто су пропали - имају 
највећу тежину и историјску вредност. Сами о себи дају најбољу 
слику. А та „слика" је у свему поражавајућа. Друга сведочења - из 
других извора само је чине још уверљивијом. (Ј. Радовановић, „Дра-
жа Михаиловић у огледалу историјских докумената", стр. 302-3). 

Методе уморетава 

Сурови су начини и методи које су примењивали Дражини 
кољачи, вајни припадници још несрећније Југословенске војске у 
отаџбини. Нож за клање људи постао је нека врста њихове светиње. 
Заклињали су се на ножу (уместо на крсту) - да ће извршити на-
редбе својих старешина. Многобројни су примери - да кол>ачи, 
после клања жртве, олижу крвав нож као посластицу. Наишао сам 
на случајеве да су кољаши при клању жртава „хватали крв" у пор-
ције, па након клања ту крв „пили за душу" усмрћеног! Нашао сам 
податак да је један свешгеник из Шумадије, у селу Страгарима, 
питао Драгишу Васића (Чичу број 2) - какав је то симбол и шта 
значи да кољачи лижу крваве ножеве? Васић је погнуте главе - оћу-
тао. Поједини кољаши су после извршених злочина, носили крваве 
каме привезане за опасач, да и на тај начин застрашују народ. 
Пожешки четнички суд - осудио је на смрт Љуба Мићића сељака 
посланика КПЈ у скупштини Краљевине Југославије, дописног 
члана САН-у. Пре усмрћења окачили су му око врата звоно и 
„водали га" по улицама!. 

При клању или после усмрћења кољаши су жртвама секли: 
уши, носеве, женама дојке, чак и језике. Појединим жртвама су чак 
и „вадили срце". такав се злочин догодио и у једном селу код Чачка. 
Осуђени партизан на смрт отргао се стражару, отео му пушку и 
ликвидирао га, али су га други четници уморили рафалима. Прису-
тни четнички старешина наредио је кољашима да мртвом партизану 
изваде срце, да наредбодавац „види колико је то срце" у тако храбог 
човека?! 

У више места у Србији, па и у другим крајевима жртве су 
бацане у јаме, у ватру, печене на жару, као што је уморство Живана 
Ћурђевића у ватри на Дебелом брду изнад Ваљева, Мустафе Дава-
џића, кога су романијски четници пекли на ражњу, затим неколико 
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сељака који су гуриути у ватру у селу Друговцу. Бројни су примери 
сечења глава после уморства, вешања жртава „наглавачке". 

Мало су познати случајеви усмрћења жртава каменовањем. 
Дриљски четници починили су гнусан злочин у селу Гривској јула 
1944. године. Заробљене борце Друге пролетерске бригаде: Живка 
Мићића, Млађена Цвркоту, Рада Миловановића и Тома Бланушу, 
после вешања за ноге и пробадања ножевима, забадања игли под 
нокте и бесомучног пребијања - дотукли су каменовањем! Сем њих 
стрељали су четворицу активних четника: Јована Обрадовића, 
Миломира Пауновића, Војислава Ђуковића и Драгослава Томића 
зато што су благо поступали према заробљеницима, што су прено-
сили поруке заробљеницима. Поред тога ликвидирали су још осмо-
рицу сељака - домаћина у чије су куће свраћали заробљени 
партизани. 

Посебан вид четничког терора је тзв. преваспитавања заро-
бљених партизанских бораца или симпатизера ослободилачког пок-
рета, и од њих „стварање" правих четника, па чак и кољаша. То се 
чинило, као метод, широм Србије. Најпре, „моблишу" бившег пар-
тизана, па му „прикричују" да мора да окаје грехе, јер је био 
партизански борац, а затим да му пуне главу тобожњим неделима и 
злочинима партизана, против краља и отаџбине. Онда, „црне трој-
ке" их воде собом да присуствују клању осуђених жртава, да им у 
том помажу, па да похваљују појединце који се придружују злочин-
цима и да и сами „прерасту" у кољаше. Истрајни истраживач Вла-
димир Никшић Лале, са активистима Савеза бораца Чачак, устано-
вио је да је само у чачанском ратном округу било 79 четника коља-
ша. Од тих 79 кољача, сулуди Предраг Раковић „цар", како га је 
назвао Живко Топаловић, Дражин идеолог, са својим још суровијим 
сарадницима, „успео" је да шесторицу бивших партизана „превас-
пита" и да од њих несрећника „направи" кољаче. 

У мачванском крају четници су се служили истим методама 
као и Раковић у „преваспитавању" заробљених партизана. У селу 
Воћњак тројица таквих несрећника заклали су неколико својих 
комшија?! 

Тај метод „преваспитавања" условно називам - јаничарење. 



Продаја заробљених иартизана Немцима 
- као„данак у крви" 

Почетком новембра 1941. године, у првим нападима четника 
на партизанске одреде у рејонима Ужица и Ваљева, највише у 
нападу на Ужице, четници су, на превару, заробили неколико сто-
тина партизана. Већину тих заробљених партизана водили су на 
Равну гору у селу Планиницу. То су били партизани из ужичког и 
чачанског краја, из околине Горњег Милановца, из рејона Колубаре 
и Тамнаве. У Планиници, постројеним заробљеницима држао је 
„пагриотски говор" мајор Александар Мишић, син војводе Живо-
јина Мишића, обећавајући им да ће сви бити ослобођени, кад се 
договоре руководства четника и партизана. Један борац је упитао 
мајора Мишића - да ли је истина да ће их четници предати Нем-
цима. Мишић се, као зграњавао, како то неко може и помислити, јер 
су четници патриоти, а партизани - комунисти су издајници, издали 
су краља. 

Одавде, из Планинице, преко 350 заробљених партизана чет-
ници су предали (односно продали) Немцима за паре. Тај муче-
нички марш без повратка заробљених партизана описали су пре-
живели у својим казивањима објављеним у публикацији „Време 
издаје" (у издању Историјског архива Ужице и Ваљева). Један од 
тих сведока казује да је једног јутра и Дража „вршио смотру" заро-
бљених партизана, питајући једног по једног шта је по занимању и 
зашто је отишао у партизане а не у четнике. Кад је наишао на једну 
жену - докторку на његово питање је одговорила - да је дошла да 
као лекар лечи и негује рањенике. На Дражино питање - да ли би 
лечила рањене четнике одговорила је - да не би, јер су јој четници 
убили мајку и сестру. Дража је извадио пиштољ из футроле и убио 
докторку - и прекинуо „смотру". 

Један од преживелих заробљеника описује како је био тужан 
и суров „марш без повратка". Четници спроводници су скидали са 
заробљеника сву добро очувану одећу и обућу, сатове, прстење, тако 
да је највећи део остао у ритама а многи без обуће. Пролазећи кроз 
села заробљеници су понегде од сељака добијали комаде проје или 
погаче, по комад сланине, сира. Четици - спроводници су ту храну 
отимали од заробљеника. Пролазећи кроз села успут су свраћали у 
купушњаке, да нађу понеки лист или корен од већ посеченог купуса. 
У селима Маркова Црква и Словаца спроводници су их предали 



четницима Јована Шкавовића Шкаве, а ови су их потом немачким 
камионима отерали у Ваљево где су затворени у „Топовске шупе". 

Заробљене партизане „посећивали" су фолксдојчери, четни-
ци и недићевци („зеленбаћи"). И они су им отимали личне ствари и 
очувану одећу. Од преко 350 заробљеника њих 261 су стрељани. 
Неколико заробљеника је ослобођено, а неколико је успело да 
побегне. Међу побеглима је био и Радоје Узуновић који је ускоро 
ухваћен и одведен у логор на Бањицу, одакле је транспортован у 
Аустрију, па је и отуд побегао. Али, ухваћен је у Београду, па из 
Бањичког логора интерниран у Грчку. Из грчког логора је побегао у 
Маркосове партизане. О њему је књижевник Михаило ЈТалић, док 
су логораши слушали канонаду по грчким брдима, записао: „Оно се 
наш Узун бори у Маркосовим партизанима". Из затвора у Ваљеву 
побегао је и Војин Ђурашиновић, потоњи народни херој. 

Заробљени партизани излазили су на стрељање 27.новембра 
1941. године усправно. Један од преживелих заточеника историчар 
Васа Казимировић, оставио је дирљив запис о храбром заробљеном 
команданту Космајског одреда професору Милутину Тодоровићу: 

„Чекајући да и он буде поведен на стрељање професор, кад 
је на њега дошао ред, скинуо је шајкачу са главе, овлаш наместио 
густу и проседу косу, па се окренуо према Медведнику и Јабланику. 
Привукао је шајкачу срцу и из срца вазда јуначки - потекли су не-
вешти али миљем и понсом зачуђујући стихови ЈБубе Ненадовића: 

Ти си лепша од целога света, 
Из тебе ми само сунце сија, 
Цветаш лепше од свакога цвета 
Име ти је поносна Србија..." (Васа Казимировић, Продаја ро-

дољуба, стр. 15). 
Дража је на суђење окривио Шкаву за предају партизана 

Немцима, а кад је доведен Шкава и суочио се са Дражом рекавши -
Да је од њега добио наређења - Дража је ћутао... Претходно Дража 
је рекао чак и да је Шкаву ставио под слово „3", што је лаж, јер да је 
то учинио - Шкава би био заклан. 

Историчар Васо Казимировић је записао да су четници за 
сваког продатог заробљеног партизана добили по 3.000 динара! 

Тај срамни чин, издајнички, кукавички је, условно речено, 
представљао данак у крви продат окупатору. Толико младих људи 
продати окупатору, представља најтежи злочин. 



Четници еу иајчешће убијали заробљенике. У трагању за 
четничким документима да нађем макар нешто о томе како се тре-
тирају заробљеници, нисам успео. Наишао сам само на једну Дра-
жину наредбу, из марта месеца 1945. године, у Источној Босни, код 
Озрена, у којој се каже - да се не смеју убијати заробљени парти-
зани. Тек тада, кад су „прошли сви ратни возови", већ крај рата. 
Насупрот томе, Врховни штаб партизанских одреда, односно Тито, 
издао је 8. новембра 1941. године наредбу о односу према заробље-
ницима, у којој је, поред осталог, записано да се заробљеници не 
смеју малтретирати, већ упућивати у штабове на ислеђивање. 

Покољ међу четницима 

Под удар Михаиловићевих „црних тројки" и кољачког ножа 
дошли су и бројни његови сарадници, некадашњи миљеници и 
истакнути команданти. Под четничким ножем скончао је и Божо 
Ћосовић, звани Јаворски, 1943. године, а „пресудили" су му његов 
командант бригаде Урош Катанић, Душан Радовић Кондор, коман-
дант Златиборског корпуса и Дражин шеф оперативног одељења 
Драгослав Павловић. Милутин Јанковић, командант Драгачевске 
четничке бригаде одлуком његовог венчаног кума Михаиловића, 
заклан је 1944. године, у режији команданта 2.равногорског корпуса 
Предрага Раковића. А Дража је наредио да се његовом куму на гроб 
положи венац! Некадашњи школски друг Михаиловића и његов 
дугогодишњи миљеник Јеврем Симић (Јеша, Дршка), који је био 
инспектор четничке Врховне команде у Србији, по Дражином 
налогу је заклан. Године 1944. заклан је и Коста Миловановић Пе-
ћанац код Сокобање, затим војвода Машан Ђуровић, потпуковник 
Радомир Ђекић, поручник Илија Пажина, итд. 

По налогу Филипа Ајдачића у јесен 1944.Г. „црна тројка" 
одсекла је главу Душану Радовићу Кондору, коју је један од ње-
гових четника носио у „зобници" по златиборским селима. 

Било је дакле, и у личној режији Михаиловића много клања, 
теора најсвирепије врсте. Било је на претек „ко ће кога" у четнич-
ким редовима!. 

Обрађујући четничку документацију која говори о њима на-
ишао сам на сведочења да је командант Тимочког четичког корпуса 



ЈБубомир Јовановић, познат по надимку „Патак", стрељао 75 својих 
војника. У депеши бр. 352 од 11.јуна 1944. је записао: 

„Стрељао сам 75 војника ради тога што су се предали парти-
занима. Исте су партизани разоружали и пустили намерно да 
подривају наше редове и да шире дефетизам. Стрељање је изврше-
но због напуштања положаја у борби..."И даље: наређује: 

„...Сви команданти треба на лицу места да извше стрељање 
оних војника који напусте положај за време борбе..." 

Трагао сам у четничкој документацији да сазнам да ли је неко 
од виших четничких старешина реаговао на овај покољ мобилисаних 
људи, макар Дража Михаиловић. И нисам нашао никакав траг. 

„Путовања" фотографија масакрираних 
немачких лешева 

Фотографије погинулих немачких војника током четири рат-
не године „шетле" су по Србији и делу Европе. Ти Немци су 
погинули октобра 1941. године на комуникацији Крагујевац - Гор-
њи Милановац код села Љуљаци и Баре. Немци нису однели лешеве 
својих војника, већ се под борбом повукли. Ту борбу против Нема-
ца водили су заједно партизани и четници (тада су били у савезу). 
На положајима где су изгинули Немци били су четници, који су, по 
завршетку борбе, масакрирали немачке лешеве - одсекли им полне 
удове и ставили им у уста. Сутрадан, су Немци повратили те поло-
жаје и направили фотографије унакажених лешева. 

Боривоје М.Карапанџић, публициста у емиграцији бивши 
љотићевац и курирска веза Љотић - Равна гора 1941., у својој књи-
зи „Сведочења", наводи исказ пуковника Бранислава Пантића, чла-
на Дражине делегације који каже - да су Немци показали Дражи 
Михаиловићу на преговорима у Дивцима (11 .XI 1941) фотографије 
њихових убијених и масакрираних војника, октобра 1941. године -
У Љуљацима и Барама - Горњи Милановац. 

Кад је Когрард показао те фотографије Михаиловићу, упитао 
гаје: 

„Да ли су вам познате те фотографије и одакле оне потичу?" 
Дража је узео фотографије, разгледао их и кратко одговорио: 

„Не". 
На то је пуковник Когрард опет приметио: 

1 Л П 



„Не, не! Ми имамо сигурна обавештења да су у тој борби 
учествовали и ваши људи под командом мајора Палошевића" 
(Миодраг - Ј.Р). 

Дража је одговорио: 
„Могуће. Ја за го нисам знао, ниги сам издао наређења да се 

та борба води". 
Когрард: „То вашу одговорност не умањује". 
Карапанџић у својој другој књизи „Истина о крагујевачкој 

трагедији 21. X 1941", „Нова искра", Београд, 1991, забележио је да 
је фотографије Турнер показао Недићу и Љотићу, (стр. 63 и 66). 
Забележено је и да је Милан Недић, августа 1944. године, посетио 
иатријарха Гаврила Дожића и епископа Николаја Велимировића 
који су били заточени у манастиру Војловица (у Банату) и испричао 
им да га је Хитлер (кад га је примио у „Вучјој јами", у јесен 1943. 
године) изгрдио због тих фотографија, рекавши „да су га Срби два-
пуг ујели - једном 27. марта 1941. године када су погазили Тројни 
пакт и други пуг - касапљењем убијених немачких војника у Љуља-
цима, октобра 1941. године". Податке о тим фотографијама наводи 
и др. Ј.Марјановић у делу „Д.М. између Британаца и Немаца", стр. 
157-158. 

Четнички терор почињен је, дакле, и над лешевима окупато-
рских војника. Фотографије масакрираних лешева као моћан докуме-
нат показују стварне догађаје, боље него икакав писани докуменат. 

Напослетку, сумње нема, четници Драже Михаиловића, ње-
гова Југословенска војска у отаџбини током ратних година „прера-
сла" је у терористичку војску. Злочини попут оних у Вранићу, 
Друговцу, Јагодини, у Лимској долини, око Фоче и Чајнича - имају 
обележја геноцида. То је тема и за социологе и психијагре. 



ЈВубиша Стојимировић 

КОЛАБОРАЦИЈА И ЗЛОЧИИИ ЧЕТНИКА 
НЕГОТИНСКЕ И ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 

"^еографско-административно, Неготинска и Тимочка кра-
јина и Кључ (у даљем тексту Крајина) били су део Мо-

равске Бановине Краљевине Југославије. Након неочекивано брзе 
капитулације Војске Краљевине Југославије, немачки окупатор му-
њевито успоставља окупациони систем. Због богатства бакром и 
угљем, као и стратегијске пловне артерије Дунавом (Црно море -
Немачка)91, Крајина постаје приоритет Немаца у успостављању и 
функционисању окупационог система, тј. Система експлоатације и 
пљачке.'-

Немачки окупациони систем пљачке обезбеђују јаке снаге. 
Команда (Крајскомандантура) је у Зајечару. На простору Зајечара и 
Бора је око 1.000 Немаца. Остале снаге Немци распоређују у Него-
тину, Прахову, Кладову, Доњем Милановцу и Текији. 

Али Крајина није притиснута само немачком фашистичком 
чизмом. На границама Крајине су фашисти Бигарске и фашистичке 
Румуније. И то није све. Фашистичку окупацију као и у целој Ср-
бији обезебеђује квислиншка фашистичка влада Милана Недића. 
Оружана сила Недићеве владе у Крајини броји око 500 жандарма и 
око 1.000 четника Косте Пећанца.93 Ове снаге покривају све 

91 
Пловни сектор Дунава (посебно Ђердап - Сип и Сипски канал) од Прахова до Доњег Милановца, Немци 

обезбеђују снагамаједног батаљона, са речном полицијом и са јаким снагама у Турн Северину (Румунија). 
Хитлеровом наредбом од 12. априла 1941. пздине Крајина је „почасгеована" посебним мерама - снагама тј. 

Војном управом мији је основни задатак, експлоатација за погрсбс немачке раше привреде. 
Наредбом пов.бр. 18 од 21. новембра 1941. године председника Српске владе армијског 1јенераЈта Милана Ћ. 

Недића, регуиише се између осталог: ... Горски штаб свих четничких одреда под врховшш заповедничпвом 
војводе Косте Пећанпа стоји непосредно под Председником Српске владе ... Ради одржавања везе са Српском 
швдоч војвода Коста Псћанац Јшугаће једног војвсду из свога ужег штаба у кабинег МЈшистарсгва унуграшњих 
послова... Команда жандармерије прикупиће... све податке о потребним капичинама одеће и наоружања... тако да 
и четничке јединице буау униформисане као и други делови оружане силе, задржавајући своје четничке амбпеме... 
ради појачања четничких јединица штаб стручним старешинским особљем Горски штаб свих четника учиниће ми 
предпог, како би му ставио пспребан број старешина на распоред ... По завршетку операгивних задајаш_Ц 
Уништењу комунистичко-партизанских банли јепинице чешика начелно ће се распорећиваш у места из којнхсуте 
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. . . 94 
КраЈинске срезове , а са наЈЈачом концетрациЈом на простору Заје-
чара: Бора, Злота, Брзе Паланке и Неготина. 

Без Бугара се „не може". Они заједно са Недићевом жандар-Ј 
меријом, обезбеђују пругу Прахово - Неготин - Зајечар - Ниш. I 
Обезбеђују и десну обалу Тимока да слободарство и антифашизам 
из окупиране Србије не пређе у фашистичку Бугарску. Обезбеђују и 

свој окупаторски систем иа „својој" проширеној државној тери-
торији „немачком поклону" фашистичкој Бугарској (четири српска 
села: Браћевац, Црномасница, Злокуће и Ковилово). 

Крајина има двоструку окупацију, фашистичко немачко-бу-
гарску и чувара фашистичке окупације - квислиншко недићевску! 
Универзалне људске вредности, слободу и право на живот бришу: I 
кукасти крст, жандармеријски кундак и метак и четничка кама. Сло-
бода кретања постоји само за окупатора и његове чуваре, домаће 
издајнике. Немачким полицијским часом васионско трајање дана од 
24 сата смањено је за 8 сати. Немачка машина смрти и њен верни 
чувар Недић почињу стварање новог светског поретка „хиљадуго-Ј 
дишњег Рајха"! Али то се не може без крвавог пира и у људској 
историји до тада незапамћених злочина. 

У одбрану највећих универзалних вредности човечанства, 
право народа на слободу и право човека на живот, Хајдук Вељкова 
Крајина августа 1941. године одговара фашистима борбом на живот 
и смрт све до победе и враћања привремено „поробљене слободе". I 
Крајина жртвује своје највеће благо, своју младост.95 

Немци у Крајини имају само два циља, „што ефикаснију 
пљачку Крајине" и „максималну заштиту" својих војника тј. Мини-
малне губитке. Ове циљеве треба да обезбеди квислинг Недић 
(Коста Пећанац). Немци наређују Недићу и фашистичкој Бугарској 

44 Срезови Крајински: Зајечарски, Тимочки, Бољевачки, Неготински, Брзопала- 1 
начки, Кључки, Поречки, Крајински и Заглавски. 
' Августа 1941.год. у Крајини су формирана четири партизанска одреда: Боље-
вачки, Крајински, Мајданпечки и Заглавско-тимочки. (Од до тада формираних 25 ј 
партизанских одреда у Србији). ... Младост народних хероја Крајине и руковод-
ства СКОЈ-а: Вера Радосављевић - Нада, 21. година, Љубомир Нешић 23 године, 
Миленко Брковић-Црни 29 година, Бранко Перић 29 година, Станко Пауновић 
Вељко 35 година (сви народни хероји - године живота у тренутку злочиначке лик-
видације). Стефанија Михајловић, организатор СКОЈ-а у Крајини и члан КПЈ 22 
године, Момчило Ранковић, секретар СКОЈ-а Крајине, 21. година, Срба Бешир, ј 
секретар Окружног комитета КПЈ за Зајечар, 28 година... 



•уништење крајинских партизанских одреда и обезбеђивања „реда и 
•мир а ' • ( ч и т а Ј фзшистичког поретка). Немци планирају, наређују, 

к о н т р о л и ћ у и у казненим ексиедицијама примењују Кајтелову на-
•редбу-" (стреЈвање и вешање). 

Која је улога и какви су задаци Крајинских четника? Први и 
основни циљ је уништење партизанских одреда 1941. године и по-
задинско-обавештајне организације „комуниста и комунистичких 
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банди". Недић и Коста Пећанац овај циљ извршавају у име фаши-
стичке Немачке, Драгослава Драже - Михаиловића са својим ко-
л,ачким тројкама и својим списковима „под 3 - заклати", коље у 
име „краља и отаџбине",4 ' али и у име окупатора! 

У Европи за време Другог светског рата кољу само усташе 
са благословом Ватикана и четници са благословом Хитлера тј. М. 
Недића и Драгољуба Михаиловића, који је „под благословом" 

| Краља Петра II и владе у избеглиштву у Лондону. А сви „благо-
слови" траже што више српске крви. 

У Другом светском рату највећи кољачи су Јапанци, затим 
[ усташе и четници. Јапанци кољу непријатеље: Кинезе, енглеске 

импереријалне снаге, Корејанце, Индокинежане. Четници Косте Пе-
ћанца и Драже Михаиловића кољу свој слободарски антифашис-
тички народ, најобразованију, најхрабрију и најпоноснију младост 
Србије. Кољу „комунизам да би очували фашизам!" Свирепо ликви-
дирају део свог народа у име „новог аријевског надчовека"! Колико 
мање Срба - толико више животног простора за нови немачки 
поредак. 

Четници Косте Пећанца су под командом председника „Срп-
ске владе" квислинга Милана Недећа! Злочини четника и жандар-
мерије у Крајини 1941/42. су: 
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Немачки генерал Беме, својом наредбом од 10. октобра 1941. (број 203.) наре-

ђује „угушивање комунистичког идејно-политичког и устаничког покрета ... због 
балканског менталитета у Србији ... те да је потребно са највећом строгошћу и 
безобзирношћу угушити устанак". 

Од септембра 1941. до септембра - октобра 1942. године кољу четници Косте 
Пећанца, а од октобра 1942. до септембра 1944. године кољу четници Драже Ми-
Хаиловића. У наређењу Д. Михаиловића стоји: „Командант бригаде по пријему 
наређења да се извесно лице стави под слово „3" дужан је у року од 24 сата по-
Моћу тројке истога ликвидирати. Ово ликвидирање има бити искључиво клање 
КамомЛ 



• Разбијање тј. уништење партизаиских народноослободила-
чких одреда Крајине (Бољевачког, Крајинског, Мајданпечког) 

• Ликвидација партијских и скојевских организација 
• Ликвидација сарадника и присталица НОП-а 
• Хапшење и предаја грађана - талаца (бораца - антифаши-

ста) Немцима, тј. пуњење немачких логора: Бор, Бањица, Ниш. 
Пуни су и затвори у Зајечару и Неготину. 

Највећи четнички крвник, злочинац из периода 1941/1942. 
године у Крајини под командом Косте Пећанца је војвода Анђелко 
Адамовић. Каквим одредом и четницима командује војвода Анђе-
лко најбоље се види из извештаја Недићеве администрације пов. 
број 328/15. децембар 1941. „На сектору среза Неготинског опери-
ше четнички одред војводе Анђелка ... Одред је мање више састав-
љен од коцкара и бандита ... Он (војвода Анђелко) врши неоправдан 
терор и насиље над мирним грађанством ... насилно тражи од гра-
ђана веће своте новца 2-5.000 динара и ако се грађанство не одазива 
прети им да ће их узети за таоце а касније и стрељати ... 

Војвода Анђелко 18. јануара 1942. у Бруснику, после звер-
ског мучења, стреља команданта Крајинског партизанског одреда -
народног хероја Бранка Перића. Стрељање Бранка Перића у родном 
месту Бруснику је испланирано уочи Богојављења и Светог Јована 
пред насилно приведеним мештанима. Стрељање, речима „по ми-
лости божијој и вољи народној...", благослови један од четничких 
зликоваца, поп Жика. 

Октобра 1942. у Крајини почиње и завршава се „историјски 
сукоб" четника фашиста војводе Косте Пећанца и четника „анти-
фашиста" Драже Михаиловића. Крајина је од октобра 1942. године 
под кољачком камом „дражиноваца". Клање наређују команданти 
„нових" четничких одреда, официри „Краљеве војске у отаџбини". 
Овај други ешалон злочинаца је још крволочнији од Пећанчевог. 
Команданте нових четничких бригада и корпуса поставља својим 
наредбама министар војни, „ђенерал" Драгослав Дража Михаиловић. 

За комаданта Крајинског четничког корпуса постављен је 
мајор (убрзо потпуковник) Велимир Пилетећ. За команданта Тимо-
чког четничког корпуса постављен је потпуковник Љуба Јовановић 
Патак („пребег" - напустио Недића и дужност комаданта Српске 
државне страже у Зајечару). Бољевачком четничком бригадом ко-
мандује поручник Радомир Петровић „Кент". Књажевачким четнич-



ЈСИМ корпусом командује капетан Божа Миладнновнћ и Млавским 
I четничким корпусом (који контролише Хомоље) командује мајор 

Синиша Оцокољић. Командантима у формирању бригада и корпуса 
помажу официри нижих чинова, капетани: Борко Милосављевић, 
риста Ристивојевић, Петар Михајловић, Љубомир Ивановић, пору-
чници Александар Миленковић ... жандармеријски наредник Драго-
л,уб Врањешевић. Ова „краљева официрска елита" брука Крајине и 
Србије одговорна је за смрт само у Неготинској крајини за око 550 
бораца НОП-а и цивила. 

„Нови" четници у Крајини „Дражини антифашисти" брзо су 
се постројили са својим камама. Највећи број њих су бивши чет-
ници Косге Пећанца и Недићеви жандарми. Почиње наравно и при-
силна мобилизација и обука младих припадника „Краљеве војске у 
отаџбини" (најбројнији млади четници мобилишу се из села и међу 
школском омладином). 

„Дражинци" лажу народ да се они припремају за борбу про-
тив Немаца и Бугара (али у лажи су кратке ноге). Настављају се 
клања, испоручивање грађана и бораца Немцима, батинање, паљење до 
кућа, пљачке. Четници као и усташе бацају жртве у јаме , бунаре, 
кречане ... 

Како се приближава пораз фашистичке Немачке 1944. „рав-
ногорски антифашистички покрет кољача" све више коље и са све 
већом свирепошћу. Стари кољачи чак стварају подмладак и обуча-
вају младе четнике „кандидате за црне тројке". Злогласна браћа Ра-
де и Момо Нешић из Неготина кољу скојевског руководиоца Дра-
гољуба Милинчића, кољу на десетине људи. Звери кољу Добрилу 
Мирчић, секретара Среске АФЖ организације. Кољачи: Нешић, 
Лазић, Михајловић и Гријак пред новим члановима црних тројки, 
ваде јој очи, секу дојке, боду је камама и бацају у кречану. Тада ко-
љу и Владимира Милосављевића, Драгишу Симића и непознату де-
војку из Неготина. Мариолу Петровић ученицу Учитељске школе у 
Неготину, после хапшења силују и кољу као и младу Миру Вин-
клајт. (чланице СКОЈ-а). Поред браће Нешић по злу су упамћени и 

98 . . 
У затвореном (нерентабилном) руднику злата „Русман" близу Зајечара четници 

Драже Михаиловића су у јаме рудника бацили 164 партизанских бораца и сим-
патизера, а само у Неготину заклали су 71 лице између осталих: Бешир Србу и 
Симеона, Милић Драгана, Косић Илију, Радосављевић Живка, Миодрага Радо-
сављевића „Пикија". 



кољачи: Михајловић, Гријак, ЈТазић, Младеновић, Вучковић, „Ши-
ло" (непознато име), Срета Љенке, Велики и Мали Гица, Спа-
лајковић, Никола Рус, „Мали Абер" шеснаестогодишњи ученик, 
кога стари кољачи уче клању... 

Највећи крволок и звер у Крајини је кољач Војислав Рајичић 
„Пожаревац", члан „црне тројке" Борске четничке бригаде под ко-
мандом Драгољуба Врањешевића. „Пожаревац" је ухапшен 1980. 
године и осуђен на смрт (живео на слободи 35 година). ЈТично је за-
клао 49 људи (47 бораца НОП и симпатизера и 2 енглеска пилота). 
Између осталих у лето 1944. коље првоборца Борчета Миленковића 
из Рготине који је 1943. у борби ранио четничког команданта Љубо 
Јовановића. 

Да ли је због оваквих и на хиљаде сличних злочинаца „Рав-
ногорски покрет" 2006. године од тадашње администрације Владе 
Србије проглашен за „антифашистички покрет отпора"!? 

Какав је то „Равногорски покрет отпора" који се „бори" про-
тив фашиста тако што коље свој народ: партизанске борце, 
симпатизере, децу, интелектуалну младост Србије, ученике, студен-
те, професоре, угледне домаћине, солунске борце, читаве породице. 

Сами кољачи „црне тројке" су срамота, шљам и блато срп-
ског народа, дебили, лопови, алкохоличари са дијагнозом „делири-
јум тременс" (кад нема ракије кољачи пију крв невиних жртава). 

Али, ко је створио кољаче, ко им наређује, контролише и 
плаћа? То је историјско питање? 

Да ли кољу официри и подофицири Војске краљевине Југо-
славије који су избегли заробљаљавање и статус ратних заробље-
ника? Ако кољу ко их је научио да кољу? У којој војној школи -
академији Краљевине Југославије постоји предмет „Клање сопстве-
ног народа!?" 

Да ли су краљеви официру у његовим војним школама и у 
академијама изучавали злочине аустроугарских и немачких офици-
ра према српском народу у 1 светском рату. Да ли су чули за про-
фесора Арчибалда Рајса и његов извештај Српској влади и свету о 
наведеним злочинима? 

Да ли образовани „официри у отаџбини" знају „Ратна прави-
ла по међународном праву! 

Да ли официри „Краљеве војске у отаџбини" своје каријере, 
а посебно добијање звања војводе, граде на борби против окупатора 
Немаца или на крви свог народа који је устао против фашизма? 

1 Г Л 



Да ли официри „Равиогорског покрета" познају војничку 
част Војске краљевине Србије из Балканских и Првог светског рата 
(однос српског војника према цивилима, ратном заробљенику и 
рањеном непријатељу)? Ако „не знају" капетани, мајори и потпу-
ковници, сигурно знају армијски генерали М. Недић, Д. Михаи-
ловић и најстарији четнички војвода К. Пећанац. То зна и предсе-
дник владе у ЈТонодону генерал Д. Симовић и професор права 
Слободан Јовановић (потпредседник владе). Али за професора Јо-
вановића битно је „заклати комунизам" како би се он и Краљ вра-
тили у „слободну отацбину", а десетине хиљада гробова српске 
младости од четничких егзекутора професора Јовановића не инте-
ресују, за њега је то само „папирологија", само спискови које Краљ 
Петар II и Влада објављују свету да су свом министру војном 
Дражи Михаиловићу одобрили „списак - 3" да у борби против 
фашизма коље свој народ. 

Четници у Другом светском рату на простору разбијене и 
окупиране Краљевине Југославије са својом прикривеном или отво-
реном сарадњом са окупатором, усташама и квислиншком Недиће-
вом владом ушли су у историју као злочинци, издајници и слуге 
окупатора. Они су 1941. и 1942. смањили замах и снагу антифаши-
стичких партизанских снага. Починили су страховите и свирепе 
злочине против цивилног становништва, посебно у Србији. 

За злочине против свог народа и помоћ окупатору посебну 
етичку одговорност сносе официри Војске Краљевине Југосалвије 
који су 1941. године избегли заробљавање. Једни су се ставили на 
располагање Недићу и Кости Пећанцу, а други Дражи Михаило-
вићу. Несхватљиво је да официри као људи високог образовања 
који су завршили војне академије, генералштабну струку или чак 
школовани и у иностранству, под својом „командом имају и под-
стичу кољаче". Кољачким шљамом официри у отаџбини на најсви-
репији начин су смањили физички потенцијал свога народа и њего-
ву интелектуалну снагу. Десетине хиљада убијених младих бораца, 
позадинских радника, присталица НОП-а никада за собом нису 
оставили потомство. Под командом краљевих официра уништене су 
Читаве породице и спаљена села. Тако су се официри на челу са 
министром војним Д.Михаиловићем „борили против фашизма", 
камом и обезбеђивањем Срба за стрељање и вешање по Кајтеловој 
наредби. Зато Краљ и Влада у Лондону за годину дана дају три 
генералска чина „равногорцу - пуковнику" Д.Михаиловићу „првом 



герилцу окупираие Европе!" „У знак захвалности" Краљу и Влади 1 
Д.Михаиловић не поштује и не извршава Краљев указ од 26. Авгу. 
ста 1944. год. о распуштању Врховне команде чегника Д.Миха-
иловића. Тако за непуне четири године имамо два пуча, генерала 
Симовића против Кнеза Павла и Владе Цветковић-Мачек и ђене-
рала Михаиловића против Краља Петра II и Избегличке владе у 
Лондону. 

Историјски гледано, боље би било да су и ови овакви офи-
цири отишли у заробљенишво. Тамо су их у логорима чували Не-
мци. Овако краљеви официри са „црним тројкама" у Србији као 
„логору", чувају Немце, Италијане, Бугаре... 

Историја се поиграла са краљевим официрима, а ови су, не 
разумејући историју, пред њом, својим народу и антифашистичком 
свету - исписали срамне крваве странице. 

Разочаран у западне савезнике и „балкански дан Д", Краља и 
Владу и, посебно, у Немце којима је три године служио, Дража 
окреће „нову страну историје". Наређује ликвидацију квислинга 
војводе Косте Пећанца у Сокобањи. Наређење извршено клањем. 
Тако војводина глава представља Дражин највећи допринос у борби 
против фашизма. 

Септембра 1944. године, четнички команданти у Крајини, 
краљеви официри Јовановић и Пилетић94 по наређењу Д. Миха-
иловића, прелазе Дунав и хитају „у загрљај Црвеној армији" да 
докажу да је покрет Д.Михаиловића антифашистички и да они желе 
да прихвате Црвену армију, али их у томе „ометају" Титови пар-
тизани. Али Титови партизани са 23. и 25. дивизијом су већ на 
обали Дунава - од Неготина до Д.Милановца. 100 

Нажалост правда није стигла све краљеве официре одговор-
не за злочине.101 Један број успева да побегне. Има ли веће тра-

49 Обојицу Дражиних „преговарача антифашиста краљеве официре", Руси хапсе у 
Крајови 3. октобра 1944. Нажалост, поред захтева Југославије да буду испоручени 
ради суђења за ратне злочине, Руси су их „задржали за своје потребе". 
100 Први батаљон, 9. бригаде, 23 дивизије ноћу 11, 12. и 13.септембра код с.Раду-
јевца, Прахово прелази у Румунију и у с.Грњи успоставља први контакт са једи-
ницама Црвене армије и њихов прихват. 
101 Осим потпуковника Јовановића и Пилетића, правду је избегао и к о м а н д а н т 

Бољевачке четничке бригаде, злочинац капетан Радомир Петровић „Кент". Живео 
у Америци као ађутант Краља Петра II од 1951. до 1956. Касније живео у ШваЈ-
царској и Женеви са породицом. Живео скоро 85 година. 



геДИје кад официр мора да бежи из своје земље због злочина које је 
починио против свог народа? Има ли веће бруке да официри певају 
са својим кољачима „Дрма ми се дрма ми се на шубари цвеће, уби-
ђемо, заклаћемо ко за Краља... (Дражу) неће"! А шта су певали 
борци НОР-а „Партизан сам тим се дичим то не може бити свак, 
умријети за слободу може само див јунак"! Слобода је и песмом, 
етиком и антифашистичком поруком победила каму! 

Историја и антифашистички демократски свет су пресудили 
фашизму и коловођама и онима „на кецу". На „кецу" су били кра-
л,еви официри и њихови кољачи. Какви генерали и војводе, такви 
официри. Али на врху пирамиде историјског пораза четника, злочи-
на и издаје су институције које су произвеле такве генерале и 
војводе! А то су Краљ Петар II и његова избегличка влада. 
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Павле Љумовић, проф. 

Д Р А Ж А М И Х А И Л О В И Ћ Ш Е Ф „ Ц Р Н И Х Т Р О Ј К И " 

Писати о Дражи Михаиловићу само као четничком вођи 
не би било упутно ако се, при том, не би осврнули и на 

његову улогу у злостављању и убијању српског народа. Он се на то 
определио оног момента када је 1941. године почео борбу против 
устаничких снага и ступио у отворену сарадњу са окупатором, 
уклопио се у окупациони систем и несебично помагао Немце у каж-
њавању, злоставаљању и ликвидацији, на разне начине, свих оних 
који су им се супротстављали. 

Очигледно, Михаиловићева борба прогив устаника Немци-
ма је одговарала и била довољна гаранција да према њему и њего-
вим четницима имају помираљив сгав. На другој страни, Миха-
иловић је гарантовао: „Спремни смо на кооперацију у свакој борби 
против комуниста којс би изводиле немачке снаге", и гиме себе и 
своје четнике изводи на трагичне странпутице сарадње са окупа-
тором, издаје и терора. Утонуо је у тероризам против свог народа: 
на хиљаде Срба је поубијао својим злочиначким мегодама и десе-
тине хиљада предао окупатору, а он је, оне које није поубијао, спро-
водио у концентрационе логоре и у њима их уморио најсвирепијим 
начинима смрти. 

Обимна документација о злочиначкој делатности Драже Ми-
хаиловића од 1941. до 1945. године пуна је његових наређења и 
упутстава за убијање и клање не само припаника НОП-а, него и не-
дужног народа. Он својим командантима наређује: „Под удар не 
треба да буду само комунисти - партизани, већ и њихови симпати-

1 ЛО 
зери и помагачи из народа." ~ 

Један од начина ликвидације људи, коме је Дража често 
прибегавао био је њихово стављање под слово"3" и клање путем 
"црних тројки", чији је он био шеф, о чему ће бити речи у тексту 
који следи. 

Зборник докумената НОР-а, том XIV. књ.2, стр.558 



Увођење слова „3" и формирање „цриих тројки" 

Међу наредбама које је издавао Дража Михаиловић посебну 
пжњу привлаче оне које уводе методу убијања без суда и суђења. 
Жртве су једноставно стављане под слово „3", што је било почетно 
слово од речи заклаги. Непосредно по увођењу, сва стравична крво-
лочност сулудо измишљеног слова „3" сручила се на учеснике на-
родноослободилачке борбе и њихове присталице. 

Одлуку о томе кога треба ставити под слово „3" најпре је до-
носио само Дража, али је касније то своје право пренео и на четничке 
команданте. Такође, Дража је састављао листе стављених под слово 
„3" и слао их Слободану Јовановићу, председнику Југословенске избе-
гличке владе, који је издејствовао код БИ-БИ-СИ-а да се оне објављују 
преко Радио-Лондона. Само од 1. августа до 7. септембра 1942. године 
Дража је послао 22 телеграма са списковима стављених под слово „3", 
који су емитовани преко Радио-Лондона, свакодневно. Међутим, 
Енглези су врло брзо сазнали о чему се ради, па су престали да обја-
вљују спискове, упркос упорног настојања Слободана Јовановића да 
се објављивање настави. У том настојању он је био принуђен да лично 
објашњава министру спољних послова Велике Британије Ентони 
Идну значење слова „3" тврдећи, при том, да је оно само средство пси-
хичке претње, опомене, педагошке мере у циљу измене понашања 
људи стављених под словом „3", а не осуда за ликвидацију. Ни то му 
није успело, није могао да убеди Енглезе да наставе емитовање спи-
скова стављених под слово „3", које му је Дража и даље слао. Одлука 
Владе Велике Британије и БИ-БИ-СИ-а била је коначна: спискови се 
неће даље емитовати преко Радио Лондона. 103 

На суђењу је Дража покушао да избегне одговор на питање: 
ко је стављао лица под слово „3"? 

„Ја сам у 1942.години, тражећи да заплашим оне које су у то 
време радили против нас из редова љотићевића, недићеваца и дру-
гих колаборациониста, измислио то слово „3", тако као једно мале-
розно слово које би могло различито да се тумачи, заплашити то је 
моје мишљење било." 104 

103 Ј.Радовановић, Дража Михаилиовић у огледалу истопријских докумената, 
Београд, 2003, стр.223 
104 Стенографске белешке о суђењу Драгољубу Дражи Михаиловићу, Београд, 
1946, стр.349 



Истина, један број колаборациониста, па и четничких коман-
даната је дошао под удар слова „3" и „црних тројки", под чијим 
ножем су скончали: 

Коста Пећанац, Божа Ћосовић Јаворски, Душан Радовић 
Кондор, Машан Ћуровић, Јеврем Симић и други. Дража је и Недића 
ставио под слово „3" и то је Радио-ЈТондон објавио два пута: прво 
15. јула, а затим 15. августа 1942. године. До Недићеве егзекуције 
није дошло, јер су убрзо обојица схватили да су један другом пот-
ребни и од користи - Недић да се заузме за Дражу код Немаца, а 
Дража за Недића код Савезника - кад се рат заврши. Међутим, из 
бројних докумената јасно се види да слово „3" није било намењено 
за љотићевце и недићевце, већ за припаднике НОП-а и сви спис-
кови су били искључиво њима намењени. 

Дража је и даље настојао да избегне одговор ко је тај који је 
стављао под слово „3". 

„Наређења за стављање под слово „3" ишло је преко Радио-
Лондона, а на основу података које су старешине са терена доста-
вљале о појединим личностима..." 105 

На крају, притиснут унакрсним питањима чланова судског 
већа, Дража Михаиловић је признао: „Ја сам достављао Радио -
Лондону да се тај и тај стави под слово „3", али је и даље упорно 
тврдио да је то почетно слово речи заплашити, а не заклати. Међу-
тим, обимна је документација која сведочи о томе да су лица ста-
вљена под слово"3" и заклана. 

За ликвидацију оних који су стављени под слово „3" Дража 
Михаиловић је формирао „тројке" које је народ, због злодела које 
су учиниле, назвао „црне тројке" који назив се одомаћио и код чет-
ника и коришћен је и у њиховој документацији. 

„Црне тројке" су формиране тајно, а биле су обучене за 
клање ножем - камом. Чинили су их одабрани крволочни људи који 
су полагали заклетву на ками и којом приликом су се заветовали да 
ће извршити без поговора свако наређење, а ако га не изврше да 
буду стрељани. Припадници „црних тројки" носе, на својој одећи, 
прикривени знак распознавања: детелину са четири листа, израђену 
од сивог картона. Четворолисну скривену детелину носио је и 
Дража, као шеф „црних тројки". 

Ш5Исто 



Непосредно по наредби о оснивању, „црне тројке" су кре-
нуле у лов на људе. Крећући се већином ноћу, нечујно, тражили су 
лица стављена под словом „3". Ноћ каме је стизала партизане, њи-
хове породице и породице симпатизера и помагача НОП-а. Почињу 
„вартоломејске ноћи" „црних тројки" и трајаће све до краја рата. 

Под Дражином командом и преко његових наређења разви-
јен је култ ножа - каме, култ клања људи - политичких противника. 
Због таквог начина деловања српски народ је припаднике „црних 
тројки" назвао - „Дражини кољачи". А они су, опет, том истом 
народу објашњавали да они то тако раде јер је „шгета грошити му-
ницију - клање мање кошта". 

Није било краја у Србији где тројкашка кама није дивљала и 
изводила свој стравични пир. Помахнитали кољачи клали су без 
милости, као острвљени, сејући страх међу народом; постали су 
страх и трепет, сејали су црну хронику смрти свуда где су стигли. 
Клали су већином ноћу, нечујно, па би комшија тек сутрадан сазнао 
да му нема суседа, прогутала га ноћна помрачина. Вест се код 
народа шапатом брзо преносила о сулудом оргијању „црних трој-
ки". О томе је и песме испевана: „Заклала га црна тројка - црна 
тројка Крмеле Радојка".1(1(1 

„Црне тројке" су оног који је стављен под словом „3" биле 
дужне пронаћи у року од 24 часа и ликвидирају га - клањем ножем. 
Клали су рањене и заробљене партизане, обичне грађане - клали су 
свој народ. 

Многи од њих, примитивци и силеџије пре клања су својим 
жртвама приређивали сулуде представе и оргијања: камом су на 
грудима урезивали петокраку и на њој гасили цигарете, вешали за 
ноге, забадали игле испод ноката, терали да боси газе по угашеној 
ватри... 

Излежавајући се, у доколици, црнотројкаши су се жалили 
један другом: „кама ми се крви пожелела, једна чекам да са ње 
лижем крв", или „недостаје ми роптање жртве кад је кољем", „једва 
чекам да их сечем као репу"...здрава памет ту стаје. 

Ускоро је у свим већим градовима било „црних тројки" које 
су ликвидацију стављених под слово „3" вршиле уз пуну подршку 
квислиншке полиције и уз благонаклону толеранцију окупатора. 

106 У питању је Радојко Јеремић Крмела, један од најсвирепијих црнотројкаша у 
Чачанском округу; В.Никшић, Фрике, Чачак, 1991, стр.61-62 



Наређења су добијали од Драже: „Мој иовереник из Београда ми 
јавља: сви страхују од комуниста, њих је пун Београд... Хитнио 
почните да организујете рад „црних тројки" и убијање познатих 
комуниста...ш 

Није било ниједне четничке јединице која није имала по 
неколико „црних тројки" које су радиле по наређењу својих коман-
даната, а ови по Дражином. У депеши бр. 2293 и документу - рас-
пису од 25. новембра 1942. године, који је Дража упутио свим 
четничким јединицама, стоји: 

„Не знам са колико речи да вам подвучем да се у свим 
јединицама створе „летеће бригаде" и „црне тројке"...Њихов зада-
так је да очисте свој терен од комуниста, њихових симпатизера и 
других разних елеманата".10^ 

Дража Михаиловић је својим наредбама „црним тројкама" 
издавао строга наређења да без милости убијају припаднике НОП-а, 
њихове симпатизере и помагаче, називајући их бољшевицима, бан-
дитима, отпадницима српског народа. 

„Комунисте, те злотворе и крвнике нашег народа, уништите 
без милости... Под удар не треба да буду само комунисти - пар-
тизани, већ и њихови симпатизери и помагачи, па макар то били 
старци и деца...."109 

Извршавајући наређења свог шефа Драже Михаиловића, 
„црне тројке" су у периоду од 1941. до 1945. године починиле вели-
ки број злочина. Навешћемо неке: црнотројкаши Вука Калајитовића 
Калајита направили су праве кланице у селима Милешевске опш-
тине, заклали су преко 80 лица, а само на брду Китани, изнад Нове 
Вароши, за једну ноћ, је заклано 12 припадника и симпагизера 
НОП-а; 

У селу Вранић, надомак Београда, за само једну ноћ, „црне 
тројке" су заклале 72 лица, у Друтовцу, код Смедерева, преко 60, у 
Копљарима 22 недужна становника ових села;110 

Стравична је слика закланих у Ужичком и Ваљевском окру-
гу. У Ужичком округу преко 400,од тога 14 жена и девојака, а у 

107 Н. Миловановић, Издаја, стр.190 
108 Исто 
109 Зборник НОР-а, т. XIV, књ.2, стр.181 
110 Б. Латас, М. Џелебџић, Четнички покрет Драже Михаиловића 1941- 1945, 
Београд, 1979, стр.297-298; Р. Пауновић, Непокорени Друговац, Н.Сад, 1967, 
стр.114-120 



Ваљевском око 200;'"Раковићеве „црне тројке" у чачанском крају 
су заклале, у току једне године, 14 жртава, углавном из села: Горње 
Горевнице, Јежевице, Вапе, Ракова и Станичића;"2 

У Пожешком крају „црне тројке" су од пролећа 1942. године 
до ослобођења поклале преко 100 мушкараца и жена, већином мла-
дих;113 

Кољачи „црних тројки" Боже Јавосрког 21. јануара 1944. го-
дине заклали су, без претходног суђења, 16 заробљених парти-
зана;"4 

Терор „црних тројки" беснео је и у Тимочкој крајини, где је 
познати Војислав Рајачић „Пожаревац" својом руком заклао 49, а 
Коста Глигоријевић преко 30 недужних људи и жена;"5 

- У Поморавским варошима Јагодини, Параћину и Ћуприји у 
тзв. „крвавом фебруару" поклано је: у Јагодини 17 мушкараца и 7 
жена, у Параћину 11 мушкараца и једна жена, а у Ћуприји 9 муш-
караца и једна жена;116 

- У Јадру, Мачви и Поцерини кољач калуђер Георгије Бојић 
Џиџа, јеремонах манастира Троноше, извршио је многа клања. Од 
његовог ножа - каме страдало је у Клењу 13, у Липолисту 12, у 
Пасковцу 6 и у Воћњаку 4 жртве. 117 

Сви ови злочини, као и бројни други, почињени широм зем-
ље Србије су опомена на једно време када се свест и савест њи-
хових починиоца до краја замутила и спустила испод нагона раз-
јарене звери. Они нас опомињу и на то да се ти људи и то време 
никада не иоврате. 

Поред наређивања Дража је своје кољаче и саветовао како 
да то раде. У депеши 646 од 22. септембра 1942. године стоји: 
„Шеф тројки у Југославији поручује тројкама да сувише куражно 
прилазе жртви - спреда, обрнуто треба прилазиги с леђа." | | х 

111 Ј. Радовановић, н.д стр.229; Г.Шкоро, Хроника Кадињаче, стр.56-57 
112 М. Пантелић, Р. Маринковић, В. Никшић, Чачански одред, Чачак, 1982. 
стр.364; В. Никшић, н.д. стр. 12-13, 61-62 
113 Ј. Радовановић, Пожега у НОР-у 1941-1945, Пожега 1986, стр.386-388 
'14 Архив Војноисторијског института (ВИИ), Ча.кутија 112, рег.бр.1-14 
115 С. Босиљчић, Србија у рату и револуцији 1941-1945, Зајечар, 1988, стр.168 
"6Зборник НОР-а, т. XIV, к.З, стр.423: Б. Латас, М. Џелебцић, н.д.стр.306 
117 М. Ковачевић, Обрачун са одметницима, Београд, 1990, стр.256-258 
118 Зборник НОР-а, т. XIV, к.1, стр.516 



Дража је евоје команданте често н подстрекавао на клање, па 
је на извештаје својих команаданата и њихових „црних тројки" 
неретко дописивао: „Тако се то ради - Продужите!" 119 

У свом сулудом оргијању „црне тројке" су, поступајући по 
Дражиним наређењима, потпуно затрле и целе породице. У Србији 
је остало на десетине угашених породичних огњишта. У депеши од 
28. септембра 1943. године, стоји: "Због тога што српски народ по-
маже пролетерски олош, у појединим селима, наредио сам да се под 
слово „3" ставе целе породице, тамо где партизани налазе своје 
уточиште. 

Поред свирепих и нечувених дивљаштава, Дражине „црне 
тројке" су имале и две „оригиналности", "своје жртве су, да би зат-
рли траг, бацали у јаме безданице, напуштена рударска окна и ду-
боке пољске бунаре, а бацали су их и у Ибар, Морави и Саву. Нео-
бично су волели да се хвале, па ће један од њих: „Ја пред мојим 
командантом олизао крвави нож, а он мене прекори: Јуначино, не 

1 
греши хришћанску душу. Данас је пост, Никољдан је!". 

Ови подаци о „црним тројкама" и њиховом злочионачком 
деловању, под руководством њиховог шефа Драже Михаиловића, 
слика су једног трагичног времена, у коме је Србин клао Србина за 
интерес окупатора који је то и желео. Србин на Србина, односно 
завади па владај, била је девиза окупатрора. 

Феликс Бенчлер,представник Министарства спољних послов 
Трећег рајха у Србији, у извештају министру иностраних послова 
Јоакиму Фон Рибентропу, јавља: „То што немачке војне власти воде 
преговоре са неким четничким вођама, а посебно Михаиловићем и 
настоје да их усмере једне против других, није ништа необично у 
српском простору. У оквиру наше политике је да Србе усмеримо 
једне против других и да тиме, по могућности, ометемо образовање 
јединственог фронта против нас..."121 

Очигледно, Немци су успели, а Дража није прозрео такву 
политику и намеру окупатора па се окренуо против сопственог 
народа. 

"9Архив ВИИ, Ча. К,.276, рег.бр.а-1 
120 Ј. Радовановић, н.д.стр.278 
121 Архив ВИИ, НАВ-Н-Т-120; Н. Илић, Колаборација четника са 
окупатором, 1941-1945, стр.72 



Дража Михаиловић - шеф „црних тројки" 

На еуђењу, Дража Михаиловић је, у почетку, све порицао, 
правећи се невешт и необавештен о постојању „црних гројки": ко 
их је формирао, ко је са њима командовао и злочинима које су извр-
шиле над сриским народом. Тврдио је да оне нису формиране про-
тив НОП-а, односно комуниста, како је он називао све припаднике 
народноослободилачког покрета, већ да су имале да „очисте, наро-
чито по варошима, оне који су из квислиншких редова ометали 
четнички покрет, пре свих љотићеваца и недићеваца, као и оних 
који су били под командом Аћимовића и Пећанца". 

Међутим, демантовала су га бројна документа која су му 
предочена, која садрже Дражине наредбе о формирању и злочинач-
ком деловању „црних тројки". 

У наредби за формирање „црних тројки" стоји и одредба: 
„Тројке формирати свуда где је то потребно...Тројка која не изврши 

1 
СВОЈ задатак осуђена Је на смрт коЈа се има одмах извршити! 

Новембра 1942.године Дража „црним тројкама" наређује: 
„Комунисте, те злотворе и крвнике нашег народа, уништа-

вати без милости", а годину дана касније, 7. новембра 1943, издаје 
наредбу у којој стоји: „Прсдузмите најенергичније ударце на кому-
нисте где год се затекли, јер то је највеће зло у нашој среди-
ни...Удар вршите тројкама, ноћу, изненада - у леђа... Под удар" 
"црних тројки" не тјзеба да буду само комунисти - партизани, већ и 
њихови помагачи."1^ 

- Дакле, документа кажу да су по вашим наређењима „црне 
тројке" извршиле небројене злочионе над припадницима НОП-а, а 
не над колаборационистима, како ви какжете - била је констатација 
председника судског већа. 

- Ја нисам имао податке о таквом раду тројки, по мом наређењу 
никад, а да ли су вршиле ја не знам."124 - био је Дражин одговор. 

На питање: „Ко је био шеф „црних тројки" у Југославији -
Дража је, такође упорно, одбијао да да одговор. 

122 Зборник НОР-а, т. XIV, к.1, стр.516 
123 Исто, к.З, стр.141-143 
124 Стенографске белешке, стр.350-354 



- Ја сам преко Радио-Лондона настојао да се створи једна ми-
стериозна личност која ће да буде независна ма од кога, а шеф 
измишљена личност.125 

Маневру коме је прибегао Дража у одговору није подлегао 
председник судског већа, па је пошао са директним поновљеним 
питањем: „Ко је био шеф „црних тројки у Југославији"? „Не по-
стоји, то је измишљена мистериозна личност, а ја сам састављао 
депеше ради застрашивања преко Радио - Лондона."1"6 

Поклапа ли се мистериозна, измишљена личност са стварном 
личношћу ? - било је следеће питање. 

- Поклапа се! 
Према томе, ко је био шеф „црних тројки"? 
Ја сам био, али никаква наређења нисам давао сем оних која 

сам давао Радио-Лондону, а којима је требало да се заплаши онај 
квислиншки елемент !"7 - било је коначно признање Драгољуба 
Драже Михаиловића да је он шеф „црних тројки". 

Дакле, непобитне су чињенице које доказују да је Драгољуб 
Дража Михаиловић лично стављао људе под слово „3", био оснивач 
„црних тројки" и њихов шеф, по чијим су наређењима учињена бро-
јна недела широм Југославије, а посебно у Србији, и да су се под 
ударом „црних тројки" и њиховог кољачког ножа нашли искључиво 
борци и присталице народноослободилачке борбе. За све те злочине 
Дража је одгворан, као саизвршилац, јер су те злочине учиниле 
„црне тројке" које су њему биле потчињене у хијерархији злочи-
начког система чији је он творац. 

Дража Михаиловић у историографији 

Од краја прошлог и почетком овог века у историографији, 
публицисти и јавности све је више присутно да је Дража Миха-
иловић „први герилац Европе", „чувар" и „спаситељ" српског наро-
да, а његов Равногорски покрет патриотски, пренебрегавајући, 
иритом, чињеницу да је тај покрет усмеравао српски народ на сара-
дњу са окупатором - на издају. 

125 Исто 
'~6 Исто 
127 Исто 



У задње време је ДОШЈТО до праве поплаве публикација, а 
иажалост и средњошколских уџбеника, у којима се Равногорски 
четнички покрет проглашава за антифашистички и изједначују се 
партизани и четници. 

Аутори тих публикација, готово сви агресивно и без ваља-
них историјских података, без мере и укуса, величају Дражу и чет-
нике. У томе предњаче: Веселин Ђуретић, Бојан Димитријевић, 
Мирослав Тодоровић и Коста Николић. Полазно становиште за све 
је заједничко: оптужују се „победници" - комунисти да су писали 
историју пристрасно, по мери својих потреба, онако како им је 
одговарало. Ове публикације, све без изузетка, немају научну вред-
ност и најчешће су преписи књига писаца из редова четничке 
емиграције које дају искривљену, фалсификовану слику о Дражи и 
четницима, без правих и објективних историјских анализа и оцена. 

Већина историчара те тзв. Равногорске провинијенције настоје 
да четнички покрет прикажу као покрет за спас и очување српског 
народа, заговарају тезу о прогресивној националној колаборацији, што 
је довело до тога да се квислинг Милан Недић нађе међу сто наји-
стакнутијих Срба, Слободан Јовановић се проглашава најпознатијим 
српским интелектуалцем двадесетог века, Дражи Михаиловићу се ди-
жу споменици, заказује обнова суђења и рехабилитација, а његови 
четнички кољачи, које је српски народ добро запамтио, проглашавају 
се спасиоцима тога народа. Тиме ови историчари, свесно или несве-
сно, чине нови својеврстан злочин над српским народом, поготово 
његовом млађом генерацијом, јер убијајући истину они је ње лиша-
вају, неистинито тумачећи један важан период српске историје. Врше-
ћи селекцију докумената, прескачу она која компромитују Дражу и 
његове четнике, промовишу лаж, дају искривљену, фалсификовану 
слику. Они немају праве аргументације за реафирмацију четничке 
издаје народа и и извршених злочинан над њим. Од четника се не могу 
произвести ни родољуби, ни антифашисти, нити од Драже „први гери-
лац Европе" и „заштитника" српског народа, јер они уситину то нису. 

Историја писана на основу релевантних историјских подата-
ка не прашта издају и колаборацију, не прашта ни српски народ као 
ни други народи са богатом историјском традицијом. Французи 
нису опростили Петену и ЈТавалу, Норвежани Квислингу, Чеси и 
Моравци Ханеу, Словаци Тисоу. То се, данас, под утицајем фалси-
фиковане историје и дневне политике, тражи за Дражу Михаило-
вића „првог герилца Европе" и „спасиоца" српског народа. 



Проглашавање Драже Михаиловића за „првог герилца Евро-
пе" је неутемељеио и нетачно, јер покрет на чијем је челу он био, 
све до почетка устанка који је подигла КПЈ, а ни после, није извео 
никакве акције или било шта што би имало било коју одлику или 
призвук гериле. Тезу да је Дража Михаиловић „први герилац Евро-
пе" оповргавају и историјске чињенице; прва герилска јединица 
формирана је у Пољској 27. септембра 1939. године, која је названа 
„Служба победи Пољске", а потом су у Поктрету отпора Француске 
формиране герилске јединице „Отпор" и „Слобода". Неспорно је, 
дакле, да Дража, који се са својим покретом појавио касније, 1941. 
године, не може бити, а и није „први герилац Европе". На жалост, 
та груба неистина, заслугом историчара тзв. Равногорске провини-
јенције, ушла је у садашњу српску историографију. 

Такође, неутемљено је тврђење да је Дража Михаиловић 
„заштитник" и „спасилац" српског народа, јер у условима окупације 
његова политика чекања, односно „стратегија ишчекивања" није 
спасавала српски народ већ га је оставила на милост и немилост 
окупатора и квислинга .Чекање неког „бољег времена" било је 
погубно за њега, била је то његова издаја. Окупатор је спроводио 
терор, убијао, затварао и трпао у логоре српски народ. Уз то, и сам 
Дража је са својим четницима утонуо у тероризам над својим 
народом. Под ударима његових „црних тројки" и њиховог кољачког 
ножа нашли су се Срби. На десетине хиљада је ликвидирано 
клањем и на друге начине, већином недужни. 

Дража Михаиловић је уместо да брани Србе од терора 
окупатора постао његов савезник. Постоји мноштво Дражиних на-
редби у којима он забрањује борбу или било какве акције против 
Немаца: „Нећемо се борити против Немаца, па ни онда ако нам 
борба буде наметнутра."128 

Имајући све ово у виду, није тешко доћи до уверења да је Дража 
Михаиловић био све али не запггитник и спасилац српског народа. 

Не мали број историчара, подстакнут дневном политиком, 
настоји да рехабршитује Дражу Михаиловића, вршећи ревизију 
историје. Међутим, ревизија историје не може се вршити за рачун 
дневне политике, још мање на рачун фалсификовања историјских 
чињеница. Историјска наука не трпи полуистине, неистине, фалси-
фикате, она даје свој суд на основу историјске истине и о времену и 
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о личностима. Она га је дала и о Дражи Михаиловићу, па сваки по-
кушај његове рехабилитације је осуђен на неуспех...Она је тај свој 
суд дала и он остаје у историјској науци. 

Обнављање процеса Дражи Михаиловићу је, такође, у циљу 
његове рехабилитације. 0 суђењу 1946. на којем је Дража, због сво-
је издајничке делатности, осуђен на смрт стрељањем и стрељан, 
пишу се саме неистине, које иду од тога да је суђење било полити-
чко, необјективно и тајно до оне да суђења уопште није било, већ је 
пресуда донета без суда. 

Истина је, међутим, другачија. 
Суђење Драгославу Дражи Михаиловићу одржано је од 10. 

јуна до 10. јула 1946. године у Београду, пред Већем Врховног вој-
ног суда ФНРЈ, који су сачињавали: председник пуковник Михаило 
Ђорђевић и чланови, потпуковници Милија Лаковић и Михаило 
Јанковић, секретар већа је поручник Тодор Попадић, а допунске 
судије мајори Никола Станковић и Радомир Илић. 

Тужилац је заступник Војног тужиоца ЈНА пуковник Милош 
Минић, а његов помоћник капетан Милош Јовановић. 

Суђење је било јавно и пратило гаје преко 100 новинара, од 
којих је око 60 било из иностранства. Своје извештаче су имале 
агенције: ТАС, ЧТК, ПАП, Ројтер, Асошијетед прес, Франс прес, 
Јунајтед прес, Оверсиз Њус, Интернешенел Њус, Теле Прес, Јевреј-
ска новинска агенција и Албанска телеграфска агенција. Поред 
ових, суђењу су присуствовали и новинари великих светских лис-
това: Правде, Известија, Дејли Воркера, Тајмса, Њујорк Тајмса, 
Њујорк Хералд Трибјуна, Њујорк Кроникла, Дејли Експреса... 

Целокупни ток суђења свакога дана је превођен на руски, 
енглески и француски језик па су тако страни новинари могли да 
непосредно прате читав ток суђења. 

Радио-станица Београд је, такође, преносила цео ток суђења, 
коме је за месец дана колико је трајало присустовало око 30.000 
грађана.129 

Дакле, суђење је одржано и није било ни тајно ни политичко, 
већ према Закону о урсђењу и надлежности војних судова у Југо-
словенској армији, пред целом југословенском и светском јавношћу. 

О суђењу постоје: записник суда, стенографске белешке и 
бројна документа, која су доступна и могу се користити. Она су 
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употпуњена хпљадама метара микрофилмованих докумета које је 
професор др Јоца Марјановић, по одобрењу Владе, донео из архива 
у Бону, Лондону и Вашингтону. Ту су сва документа из тих архива 
која су се односила на Југославију и народноослободилачки рат и 
налазе се у Војноисторијском архиву у Београду, где може сваки 
историчар да их користи. 

Настојање неких садашњих „историчара" да докажу да код 
нас нема докумената о суђењу Дражи Михаиловићу и о томе где је 
сахрањен, па су потегли да их траже у иностраним архивама, неп-
отребно је и илузорно. Докумената има, али вероватно не оних који 
њима одговарају за тренутне дневно-политичке потребе. Таква не 
постоје и неће их наћи нп у иностраним архивама, а нису их ни 
нашли судећи према изјавама које су дали за јавност по повратку са 
тих истраживања. Још једном је непобитно доказано да се историја 
не може употребити за дневно-политичке сврхе, јер су историјске 
чињенице тврдоглаве и не трпе фалсификат и злоупотребу. 

На крају, да се закључити да је садашња српска историогра-
фија запала у тешку моралну и фактографску кризу. Својим лажним 
приказивањем она је над историјом ослободилачаке борбе 1941-1945. 
године безочно насиље: Дража и четници су прави антифашисти и 
спасиоци српског народа, а партизани се све мање приказују као 
антифашисти а све више као злочинци чија дела треба осудити. 

Садашња српска историографија, без релевантних чињеница 
и документације, на основу ненаучне литературе и фалсификованих 
докумената, доказује четничко антифашистичко деловање, а Дражу 
Михаиловића проглашава „првим герилцем Европе". Разуме се да у 
оквиру историјске науке овакав лажни начин приказивања догађа-
ња и њихових актера је неодржив. 

Озбиљна историјска наука, код нас и у свету, сместила је 
догађаје у Југославији, а самим тим и у Србији, у домену антифа-
шизма, објективно, научно и историјски тачно, па је неодрживо 
садашње неистиното приказивање народноослободилачке борбе 
1941-1945. године, у служби политичко-страначких интереса, како 
би се избрисало из памћења једно време и генерације тог времена 
које су на делу афирмисале слободарску традицију српског народа. 



Живомир Смиљковић 
Жељко В. Зиројевић 

Ч Е Т Н И Ч К И З Л О Ч И Н И У Ш У М А Д И Ј И 

Вал устаика и даноноћне акције партизанских снага у 
Шумадији, извођене од јула до септембра 1941. го-
дине, задавале су огромне проблеме немачком оку-

патору и његовим слугама - љотићевцима, недићевцима и, посебно, 
четницима. Повлачење партизанских јединица пут Санџака, на сло-
бодну територију, квислинзима је дало повод и снагу да отпочну да 
се свете сарадницима НОП-а: партизанским породицама, представ-
ницима НОО и свима другима који су били против фашиста и њи-
хових слугу. У томе су четници предњачили. 

Територија Шумадије, од вајкада позната као завичај сло-
бодара и грибуна, средиште устанака и устаника - четничким главе-
шинама је била трн у оку, па су сматрали да ће клањем, паљевинама 
и пљачкама народ тог дела слободарске Србије одвојити од анти-
фашистичке борбе и партизанског покрега. 

Злочини четничких крвника на овом подручју су огромни, а 
овде се наводе само они за које се мало или нимало знало. 

На подручју Груже и ондашњег среза Крагујевачког деловао 
је, са својим кољашким тројкашима, по злу чувени грбички поп 
Богољуб Николић, познатији као „поп Сатана". Као самозвани пре-
дседник преког суда осудио је на смрт следећа лица: Славу Марко-
вића-Крпчета и фотографа Пињу Бошковића из Дивостина, а уз њих 
и Душана Бркића. Сва тројица су заклана и бачени у бунар. У зло-
чину је учествовао и сам грбички поп „Сатана". 

На граници села Грбице и Пајазитово он и његова дружина 
су заклали рођену сестру народног хероја Моме Станојловића и за-
трпали је поред реке. Самим чином клања је руководио именовани 
поп Николић. 

У селу Забојници овај поп злочинац је осудио на смрт Радо-
мира Васиљевића и Милицу Вујадиновић из села Дивостина и лично 
учествовао у њиховој ликвидацији. У селу Велики Шељ малтретирао 
је Драгољуба Лазаревића због сарадње са комунистима и ударио му 15 



батина, да би недуго после тога лично учествова у клању над њим у 
потоку села Кутлова. Истога дана је. уз помоћ свог кољаша А. Вуко-
вића, стигао у село Лужнице и тамо заклао Миодрага Миловановића. 

За своја „јуначка дела" грбички поп Николић је одликован 
од стране Драже Михаиловића и истицан као пример осталим 
четничким главешинама. Међутим, није успео да избегне народни 
суд: ухваћен је и, после јавног суђења, стрељан као ратни злочинац. 

Четничка тројка из састава јединице капетана Марка Музи-
кравића је, у пролеће 1943. године, у селу Ердеч код Крагујевца, за-
клала: шездесетогодишњег Тадију Мандића, Радосава Крсмановића 
(званог Царић) и партпзанског симпатизера Мишу Живановића. 
После свог крвавог пира кољаши су организовали игранку у селу. 

Тринаестог априла 1943. четничка тројка из „Горске гарде" 
Николе Калабића у селу Чумић (засеок Кленовац) заклала је акти-
висту НОП-а Мишка Самуиловића, а нешто касније и присталице 
НОП-а Живку Карић и Адамку Секулић. 

Целати Жике Павловића октобра 1943. у селу Чумићу орга-
низују, као на отвореној позорници, крвави пир клања: Живана 
Живанчевића-Папе, старог Илије Прокића-Недића и Драгољуба 
Максимовића-Чадара. Преки четнички суд осуђује на смрт девет 
родољуба и, после зверског мучења, ликвидира их у селу Мала 
Врбица и месту Проклета Бара у Чумићу. 

Нема села у Шумадији где крвави четнички кољаши нису 
некога заклали. Списак злочина се наставља. Тако је 23. фебруара 
1943. у селу Гунцатима заклан Радомир Марковић. У селу Пајсије-
вићу убијен је Милосав Луковић. У сслу Бајчетини заклан је Вла-
димир Вуковић. У Доњој Шаторњи заклан је Данило Томић, у Гор-
њој Трнави учитељ Љуба Томић и Лепосава и Сганица Јеленић, а у 
Винчи Станица и Десанка Радовановић, мајка и сестра народног 
хероја Милића Радовановића. 

У селу Липовцу су заклани Ћорђе, Пава и Димитрије-Диле 
Зечевић, у селу Крћевцу Миланка, Милоје и Јован Благојевић, па ом-
ладинка Радмила Благојевић и Драгољуб Ивановић, који су били чла-
нови НОО. Прота Јеремије Исаковић из села Бање јавно је, у својим 
проповедима, осуђивао четничке злочине, па је изведен ноћу из куће 
и одведен у кукуруз где је два сата мучен и убадан камама - да би га 
по злу упамћени четники кољаш Јешић једва заклао. Иста судбина 
задесила је и свештеника Александра Марковића из Даросаве. 



Пред општином у Јерменовцима убили су Радојицу Ристића, 
а његову супругу Софију Ристић (проглашена за народог хероја) и 
Живомира Раденковића-ЈТазу зверски убили у потоку Калуђерац у 
Јарменовцима. 

Злочини четничких кољаша настављају се и даље: 
У селу Горњој Трешњевици заклани су Душан Терзић, Воји-

мир ЈТазић и Надежда Божић, у селу Топоници Драгољуб Павиће-
вић. Стојко и Будимир Јовановић, у селу Љуљаци Селена Марин-
ковић. У селу Божурњи заклани су од Калабићеве „црне тројке" 
Драгутин Јанковић, Владимир Милошевић и Ћорђе Ивановић, а у 
селу Реснику Милош Антонијевић; у Блазнави Милорад Радосав-
љевић. На путу Топола - Аранђеловаи заклане су Десанка Јакшић, 
учитељица, мајка јој Радојка. фризерка Ангелина Николић, Мирко и 
Драгиша Алексијевић и њихова деца Миланко, Милена и Надежда. 

У селу Копл^ари заклали су 22 лица и спалили 15 кућа. 
Посебно монструозан злочин који су четници починили де-

сио се у селу Рајковцу, 23. маја 1943. године, када су, наочиглед 
мајке, заклане њене ћерке Радмила и Станка, а затим и мајка им 
Даринка Радовић - припадник НОП-а која је у земуници крила 
рањене партизане. И поред зверског мучења оне нису никога и ни-
шта одале. Даринка Радовић је проглашена за народног хероја. 

Мноштво злочина које су четнички кољаши аочинили по 
Шумадији нису зауставили вал народног устанка и антифашисшчке 
борбе, већ су је још више распламсали. Зато сви они који поку-
шавају да четнике прикажу као антифашисте немају никакво упо-
риште у томе, јер је евидентно да су они били фашистичке слуге и 
непријатељи свог народа. Историјска документација у потпуности 
је расветлила њихову издајничку улогу. 
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Драгослав Б. Димитријевић Бели 

З Л О Ч И Н И Ч Е Т Н И К А А В А Л С К О Г 
К О Р П У С А Ј В у О (1943-1944) 

Авалски корпус, формираи другом половином 1943. го-
дине, спада у јединице ЈВуО које су предњачиле у обра-

чуну са породицама, рођацима и партизанским сарадницима, као и 
суседни Смедеревски и Космајски. Авалски корпус је, пре свега, 
био антикомунистичка терористичка организација и један од нај-
крволочнијих корпуса ЈВуО, јер је његов крвави пут обележило 
преко 500 гробова. Због близине Београда, безброј људи из града је 
долазило у села због хране. Четници су међу њима многе ухватили, 
оптужили да су комунисти и ликвидирали их, а како им гробови 
нису обележавани сада се не зна ни да су постојали. 

Организацију Драже Михаиловића (ОДМ), касније названу и 
Југословенска војска у отаџбини (ЈВуО) (у даљем тексту - чет-
ници), организовао је пуковник бивше војске Краљевине Југосла-
вије Драгољуб Дража Михаиловић (у даљем тексту - Михаиловић) 
уз помоћ извесног броја официра, који су му се ставили на распо-
ложење. 

Као припадници привилеговане официрске касте буржоаске 
Краљевине, они су били монархисти, полагали су заклетву краљу 
(за краља и отаџбину), што су, наравно, чинили и војници, који ни-
су смели да читају новине и нису имали право гласа, као ни под-
официри и официри, нити су официри смели припадати политич-
ким странкама. У војним академијама су официри и подофицири 
васпитавани у најекстремнијем великосрпском духу. Сви министри 
војске између два рата, сви начелници Генералштаба, сви коман-
данти појединих родова војске, изузев Моранарице, сви команданти 
армијских области, а у Априлском рату сви команданти армија -
били су, готово без изузетка Срби, а међу генералштабним офи-
цирима могли су се на прсте избројати они који нису били синови 
тог народа. Тај и такав састав, поред монархизма и српског нацио-
нализма, био је дубоко задојен антикомунизмом, који је упорно 
проповедан и у подофицирским школама и у војним академијама. 



При Генералштабу је постојао и био врло активан Одсек за борбу 
против комунизма. Нижи команданти су били дужни да се у својим 
извештајима вишим командама осврну и на тај „сектор рада" и да 
кажу нешто о политичком расположењу својих војника, нарочито у 
вези са евентуалном појавом „комунистичких агитатора". (Јован 
Марјановић: Дража Михаиловић између Британаца и Немаца, стр. 
26-27). 

У Краљевини Југославији Комунистичка партија Југославије 
била је стављена ван закона, па се у тешким условима илегалног 
рада, као једина сгранка те државне творевине борила за нови и 
праведнији друштвени систем, већу социјалну правду и републи-
кански облик владавине. (Историја Савеза комуниста Југослвије, 
Београд 1985, стр. 72, 76). 

У тој тешкој класној и политичкој борби против буржоазије 
коју су репрезентовале грађанске сгранке десне оријентације, кому-
нисти су извлачили „дебљи крај" јер су од полиције хапшени, 
тучени, мучени, неки и убијани, а од специјалних судова за заштиту 
државе драстично осуђивани на издржавање робије, јер је комуни-
зам сатанизован као највеће зло за државу. (Исто, стр. 140, 143, 
144, 158) Задојени великом мржњом према комунистима, све су то 
здушно подржавали и одобравали и официри, који су се према вој-
ницима врло безобзирно и брутално понашали, што су наставили и 
као четнички команданти - они који су то постали. 

Априла 1941. Краљевина Југославија је доживела слом, вој-
ска је капитулирала, а краљ и влада напустили су земљу. Михаи-
ловић се није предао и са групом војних лица средином маја је до-
шао на Равну Гору, као заклети монархиста, великосрбин, велики 
мрзитељ комуниста и англофилске спољнополитичке оријентације, 
што је био случај и са свим официрима који су се њему ставили на 
расположење. (Јован Марјановић, исто, стр. 59; Јозо Томаилевић: 
Четници у Другом свјетском рату, стр 70-79; Ратко Мартино-
вић: Од Равне Горе до Врховног штаба, стр. 36-37, 115). 

Са таквим политичким уверењима и идеолошким схватањи-
ма Михаиловић је почео да ствара своју организацију у окупираној 
Југославији чије распарчавање није осудио. У окупираној Србији 
ставили су се у службу окупатору први српски квислинг Драги 
Јовановић па Милан Аћимовић који је створио српску квислиншку 
управу, Димитрије Љотић, вођа „Југословенског народног покрета 



„Збор", нешто касније и ђенерал Милан Недић. Они су, по 
председнику владе окупиране Норвешке Видкуну Квислингу који 
се први отворено ставио у службу немачког окупатора - названи 
квислинзи. 

Још у мају 1941. квислиншка комесарска управа наређивала 
је најстроже мере против комунистима (Драгослав Димитријевић: 
Гдеје моја мама, стр. 11). 

Када је Комунистичка партија Југославије организовала ус-
танак а њен генерелни секретар Јосип Броз Тито постао врховни 
партизански командант. квислиншка жандармерија је кренула у 
борбу против партизана, како би квислиншка управа оправдала по-
верење окупатора и сачували класне позиције српске буржоазије, 
чији социјални положај није мењао окупатор, а угрожавали су 
комунисти, односно партизани. 

По доласку на Равну Гору Михаиловић је са квислинзима ус-
поставио везу коју није прекидао ни за време краткотрајне борбе 
против окупатора, када је сарађивао са партизанима, да би се већ од 
новембра 1941, па до краја рата са квислинзима заједно борио против 
партизана, који су водили ослободилачки и револуционарни рат. 

Прогон комуниста, односно класну борбу и друштвени сукоб 
који су владаЈући режими мирнодопским али репресивним сред-
ствима водили против комуниста, скојеваца и напредних радника за 
време буржоаске Краљевине Југославије, квислинзи и четници су 
настављали крвавом оружаном борбом током окупације против 
партизана предвођених комунистима и зато су сви партизани за 
контрареволуционарне снаге квислинга и четника били само комуни-
сти. Тако се из времена Краљевине Југосласвије државна политика 
прогона комуниста настављала за време окупације ратом као другим 
средствима, ако би се тако могао разумети Карл Клаузевиц: „Рат није 
ништа друго до државна политика продужена другим средствима". 
(Војна енциклопедија, друго издање, Бгд. 1972, стр. 363) 

Михаиловић је преко квислинга успоставио посредну кола-
борацију са немачким окупатором, да би касније она постала и 
непосредна. Сви они заједно представљали су јак окупаторски 
фронт према партизанима. За време окупације долазило је повре-
мено до сукоба између четника и љотићеваца због суревњивости ко 
је већи великосрбин или монархиста, а понекад и до врло ретких, 
изолованих и мањих сукоба, углавном због пљачке, између четника 

1Л1 



и Немаца. Све то иије битно нарушавало тај окупаторски фронт 
према антиокупаторском партизанском фронту. 

Четници - антикомунистичка и терористичка војска -
Михаиловић није имао ни довољно присталица ни инфраструктуру 
да организује војску, на добровољној основи, па је своју организа-
цију стварао принудном мобилизацијом упозоравајући сељаке, 
војне обвезнике, да су положили заклетву краљу а да је он овлаш-
ћен од краља да их поново позове у војску. Како ти позиви нису 
наилазили на шири одзив код сељаштва примењиване су разне мере 
присиле од претњи и батинања до клања и стрељања. Њиховим 
црним терором је заведена страховлада, страдало је много жртава и 
народ је био застрашен, а за Михаиловића и потчињене му стареши-
не страх је био главно средство помоћу кога су стварали и одржа-
вали своју организацију Како је клање изазивало већи страх него 
смрт од ватреног оружја, четници су се, мимо традиција и витештва 
српске војске, определили за егзекуције од којих су страдале и де-
војке и жене, углавном, клањем. 

Тако је Михаиловић створио антикомунистичке и терори-
стичке одреде великосрпског национализма који су се званично на-
зивали Југословенска војска у отаџбини. 

Зашто је оглашавање Тројки вршено преко радио Лон-
дона? Чини се да то није довољно разјашњено у нашој исто-
риографији. Крајем новембра 1941. партизани су одбили четничке 
нападе да заузму Ужице. У тим борбама је учестовао и Церски 
четнички одред капетана Драгослава Рачића. Ти окршаји су на 
мобилисане четнике тешко деловали. Када је Михаиловић легали-
зовао код Недића део својих одреда, Рачић је са својом јединицом 
прешао у североисточну Босну, где су његови четници певали: 

„ Мајко мила, кад си ме родила, 
Што ме нисиу Дрину бацила, 
Да не морам Швабин четник бити, 
Четник бити и брата убити. " 

После завршетка немачке офанзиве на партизанске снаге у 
западној Србији и претресања Равне Горе од стране немачке војске, 
када Михаиловића замало није ухваћен, он се у зиму 1941/1942. 
године крио по Шумадији. У Србији је беснео немачко - кви-



слиншки терор у коме су учествовали и његови легализовани одре-
ди. Ипак, иако је Михаиловић боравио у Србији, иако је он 
брзометно постао дивизијски ђенерал и војни министар у влади и 
Радио-Лондон га хвалио, легализовани одреди лепо живели при-
мајући плату и муницију, а нелегализовани се пасивизирали - бржи 
развој и јачање четничке организације у Србији било је у застоју. 

У таквој ситуацији за његову организацију Михаиловић је 
одлучио да се на један недоречен, тајанствен и мистификован начин 
прикаже како је он и даље снажно присутан на ратној сцени и да 
његова организација постоји и активна је, али њен рад ометају 
издајници са којима се треба обрачунати. Било како било, тек Миха-
иловић је преко Југословенске владе у избеглиштву обезбедио да се 
преко Радио-Лондона преносе његове уопштене поруке да је „Шеф 
тројки у Југославији издао наредбу да се што више ради а ништа не 
прича", односно да се „почне са радом против издајника", означених 
мистериозним словом „3". А ко су ти издајници којима је прећено? 
Из које су они организације? Да ли су то и они који су напустили 
Михаиловића, или мобилисани сељаци који су певали да не буду 
Швабини четници, или његови официри који су ступили у Недићеву 
Српску државну стражу? Да ли се бојао да застој у развоју његове 
организације не доведе до њеног распада? То је остало нејасно. 
Михаиловићево се име није помињало, али се брзо схватило да су те 
претње четничке јер окупатори и квислинзи ггреко Радио-Лондона 
такве поруке нису могли слати, а партизани поготово (Јозо Тома-
шевић: Четнициу другом свјетском рату, стр. 234-235). 

Из ових претећих порука се није могло знати да је шеф 
тројки Михаиловић, што је он касније, на суђењу, и признао, ни 
шта је значило мистериозно слово „3": да ли заклати или запла-
шити, али су многа лица тако означена заклана. Какве год да су 
биле те поруке, оне су имале одређене ефекате: информативан - да 
његова организација постоји, и застрашујући - за оне који нису за 
његову организацију. Сматрамо да тек историчари треба ову појаву 
да разјасне. 

Неке грађане Србије ове поруке су подсетиле на „изврш-
ителне тројке" Втрешне македонске револуционарне организације 
(ВМРО), које су, за време Краљевине Југославије, тридесетих го-
дина двадесетог века вршиле диверзије, углавном по Србији. 



Ове четничке претње које упућују на обрачун са издајни-
цима а не на борбу против окупатора, такође указују да су четници 
терористичка а не ослободилачка војска. 

Наравно, нису тројке оглашене преко Радио-Лондона, због 
вршења грозних злочина назване „Црне тројке", биле први четни-
чки егзекутивни органи за ликвидацију њихових непријатеља. Од 
настанка четничке организације ликвидације су вршила одређена 
лица - ликвидатори, а прва ликвидација клањем је извршена на Рав-
ној Гори у лето 1941. године. Некада су ликвидације вршили и чет-
нички команданти. 

Злочини четника Авалског корпуса 

Авалски корпус, као територијална јединица ЈВуО, почео је 
са својим формирањем септембра 1943, иако је одлука о томе до-
нета раније, а своју коначну формацију, са око 1.100 четника, раз-
вио је маја 1944. године. На теренима око Београда вршио је акције 
до почетка 1944. године када се повукао за Босну. Мобилизациона 
база и стално оперативно подручје корпуса су биле територије сре-
зова Посавског са седиштем среза на Умци, Врачарског - Београд и 
Грочанског - Гроцка, на којима је живело око сто хиљада стано-
вника, углавном сеоског становништва. 

Године 1941. на овим теренима су дејствовали партизани, 
нарочито у Посавском срезу, где је октобра 1941. вршила репреса-
лије немачка казнена експедиција, а терор су вршили и Недићеви 
жандарми и четници Косте Пећанца. Пало је много жртава, нарочито 
од немачке казнене експедиције. Од 1942.године, на територијама 
наведених срезова повремено су дејствовали космајски партизани. 

Са формирањем Авалског корпуса ишло је тешко, зато што 
сељаци ницу били вољни да ступају у четнике. 

Командант корпуса, мајор Светислав Света Трифковић, због 
слабог одзива сељака одлучио је да их застраши, како би убрзао 
формирање корпуса. Јер само помоћу страха корпус се могао ство-
рити и опстати. 

Тада ништа лакше није било него изгубити главу. Било је до-
вољно да неко од стране четника или њихових присталица прстом 
покаже на некога па да тај одмах стрепи да ће настрадати. 



Како није имао формирану ниједну своју јединицу, Триф-
ковић је са својим Штабом без војске, ангажовао четнике суседног 
Колубарског корпуса који су ноћу 10/11 .августа 1943, уз помоћ 
сеоских четничких сарадника ухватили и спровели их на територију 
свог корпуса и тамо заклали по пет сарадника Народноослободи-
лачког покрета (НОП-а) из Пољана и Конатица, а следеће ноћи 
шест сарадника НОП-а из Степојевца. То је одјекнуло као бомба у 
читавом крају и застрашене сељаке приморало да се одазивају 
четничкој мобилизацији. 

Чим су формирани батаљони и бригаде у корпусу, почело је 
по селима утврђивање ко су, по њима, комунисти или за комунисте. 
Комуниста је било мало, али су постојале партизанске породице, 
рођаци, симпатизери, односно „црвени" како су их четници нази-
вали, па и они који четницима нису били по вољи. Тако је започео 
црни терор којим су четници утерали страх у кости народу и завели 
своју страховладу која им је омогућила да постану господари 
живота и смрти уплашеног народа. У таквом времену почеле су 
ликвидације клањем и убијањем из ватреног оружја. 

У Посавском срезу, од средине августа 1943. до повлачења 
са овог терена почетком октобра 1944. године, четници су ликвиди-
рали - заклали или стрељали: у Конатицама 6, Пољанама 5, Сте-
појевцу 9, Великом Борку 7, Шиљаковцу 2, ЈТесковцу 3, Вранићу 
где је извршен најмасовнији и најмонструознији злочин у коме је 
страдало 68 лица, међу којима и двоје деце у колевци,укупно 84, 
Баћевцу 13, Барајеву 13, Бождаревцу 3, Великој Моштаници 1, 
Сремчици 9, Остружници 1 1, Умци 24, Малој Моштаници 2, Јасен-
ку 6, Мислођину 3, Баричу 2, Дражевцу 2, Пећанима 1, - укупно 206 
лица, међу којима су били и стари и малолетни, и мушкарци и жене 
а неке су девојке и силоване, а све жртве су биле опљачкане као и 
њихова домаћинства. 

Клање уз музику и певање - Када су завршили саслушање 
једне групе сарадника НОП-а у Барајеву, четници су их везане 
спроводили из села и успут клали, док им је хармоникаш свирао и 
певао. 

У срезу су четници ликвидирали и многа непозната лица, 
углавном она која су долазила из Београда за набавку хране, или 
бежала због бомардовања града и која су четници проглашавали за 
комунисте, њихове сараднике или шпијуне. Њих је било преко 210. 



Међу тим непозиатим лицима било је и бише од 60 ита-
лијанских војника који су побегли из немачког заробљеништва па 
су дошли на терен који су контролисали четници и, како су тра-
жили партизане - сви су сем једног мајстора, стрељани. 

У срезу Посавском завршено чишћење комуниста: Крајем 
јануара 1944. командант Авалског корпуса је ВК ЈВуО послао депе-
шу следеће садржине: "17. јануара 1944. на територији Посавског 
среза завршено је потпуно чишћење комуниста... Задњих месеци по 
данује ухваћено 37 илегалних комуниста, од којих је 22 стрељано... 
Стрељано је 50 комуниста - јатака, код којих је нађена већа коли-
чина оружја и од наших људи опљачкане спреме! У чишћењу је 
учествовало око 500 људи, који су долазили до Чукарице." (Изда-
јник и ратни злочинац Дража Михаиловић пред судом, Београд 
1946, стр. 373) 

У срезу Врачарском, четници су ликвидирали: у Железнику 
8, Рушњу 2, Лештанима 2, Рипњу 40 и Сланцима 1 лице, укупно 53 
лица мушког и женског пола, а такође и 4 непозната лица која су се 
нашла на овом терену, а вероватно су дошла из Београда. 

У Грочанском срезу, четници су ликвидирали и то: у Бега-
љици 3, Болечу 11, Врчину 5, Гроцкој 3, Дражњу 26, Малој Иванчи 
7, Малом Пожаревцу 27, Пударцима 5, Ритопеку 1, Умчарима 10, 
укупно 98 лице са тог терена. Такође су убили и 9 лица која су са 
других терена, углавном из Београда. 

Нажалост, посмртни остаци већег броја непознатих лица која 
су страдала од четника на територији Авалског корпуса нису одне-
ти у места њиховог живљења и тамо сахрањени. А време је учинило 
своје и сада се не зна где се њихови гробови налазе, јер када су их 
четници ликвидирали нису дозвољавали мештанима да се њихова 
гробна места обележавају. 

Укупно жртава четничких злочина на на територији 
Авалског корпуса било је 357 чија су имена утврђена и око 250 
непознатих лица. Жртве су мушког и женског пола, доба старости 
од петомесечног детета у колевци до старца од преко 80 година. 

Ови подаци нису коначни, јер нису извршена потпуна ис-
траживања на целом терену, тако да жртава свакако има више. 
Можда и нека нетачно наведена, сва имена жртава у сва три среза 
налазе се у мојој књизи „Где је моја мама". 



Од овог броја, са територије Авалског коируса 5 лица из Ко-
иатица, 5 из Пољана и 6 из Степојевца ликвидирали су четници 
Колубарског корпуса, а 10 лица из Болеча ликвидирали су четници 
Смедеревског корпуса. 

Командни кадар Авалског корпуса сачињавали су претежно 
официри активни и резервни и подофицири. То су махом били 
људи без угледа и лошег карактера.Своју неспособност и инфе-
риорност према партизанима испољавали су свирепим обрачунима 
према партизанским сарадницима, присталицама и рођацима, 
надменим и грубим односом према потчињенима, а нарочито према 
народу.Изразито су испољавали склоност према пићу, а међу онима 
који су у томе предњачили био је и командант корпуса, затим 
коцки, женама и корупцији. Како су били сујетни, властољубиви и 
користољубиви нису се међусобно уважавали па је често међу 
њима долазило до свађа и разних спорова... 

Црне тројке у Авалском корпусу - Црне тројке су вршиле 
ликвидације лица што су одређивале четничке старешине или 
њихови преки судови, углавном клањем. Ретко су кољаши на своју 
руку вршили клање неке особе, али је и тога било. Поред ватреног 
оружја кољаши су обавезно носили каму као симбол четничких зло-
чина,а неки од њих су имали обичај да после клања са кама лижу 
крв.У батаљонима се налазило по више кољаша од којих су по 
потреби формиране Тројке, Четворке, Петорке, како кад. Егзекуције 
жртава су вршене у њиховим кућама, а некада ван кућа, некада 
ноћу по шумама или потоцима и јаругама, или дању на јавним 
местима - да би се застрашио народ. Ако је више ликвидација 
вршено стрељањем на јавном месту, онда је поред црнотројкаша 
одређивано толико четника да би најмање по два пуцало у једну 
жртву. Појединим жртвама кољаши су вадили срце и држали га на 
длану и претили су пред присутним а на силу дотераним сељацима 
да копају раке, да ће тако радити и када ухвате неког на кога су 
посебно били кивни. Неким жртвама су секли носеве и уши. Целати 
су своје жртве пљачкали, а ако су то радили у кућама жртава пља-
чкали су и покућанство. Некада су ликвидације вршиле и поједине 
старешине, углавном из ватреног оружја. 

Састав црних тројки је, углавном, регрутован претњама и 
уценама. Најчешће су то били ухваћени партизани или партизански 
сарадници и под претњом да ће бити ликвидирани прихватали се 



тог крвничког посла. А било је и сеоских криминалаца, па и моби-
лисаних младића који су добровољно прихватали да буду кољаши. 
Све су то, углавном, били сиромашни људи. Колико сам могао да 
утврдим у црним тројкама у Авалском корпусу, односно међу коља-
шима није било синова имућних сељака. 

Облици терора су били бројни, од претњи. хапшења, му-
чења,новчаног кажњавања, шишања и силовања жена и девојака, до 
клања и убијања. Чланови партизанских породица били су под 
присмотром као и њихове присталице.Њиховим кућама су долазили 
поједини чланови црних тројки, обично после неког клања, вадили 
каму, лизали са ње крв и претили им да ће их заклати. Обично су 
забрањивали сахрањивање у гробље, а женама нарицање. Када су 
четници на Умци заклали судију Момчила Јанковића и његову 
жену Јелицу,учитељицу, кољаши су оставили на вратима цедуљу да 
нико не сме у стан да улази. После неколико дана због неподно-
шљивог задаха од распада њихових тела, комшије су морале да уђу 
у стан и да их сахране. Неким жртвама су осекли главе и бацили их 
у запаљене куће других лица, па је после било муке да се утврди 
чија је која глава. Ако жене донесу храну без меса, гибанице и пића, 
четници су шутирали посуђе и просипали храни, наређујућу да 
спреме нову са месом и донесу ракије. 

Четничке кабадахије су посебно биле непристојне према де-
војкама и женама.добацивали си им неприкладне речи, а сити и 
напити су нарочито волели да певају: "Оздо слама, озго шаша, још 
да ми је млада снаша; оздо слама озго ћебе, још да ми је мала 
тебе...". 

Батинање, је било посебан облик терорисања, а иначе сва-
кодневна појава и широко је примењивана од стране четника. На 
хиљаде људи, а била је и по нека жена, душмански су тучени. Мало 
је села, ако је таквих и било, где неко није батинан. Ударано је и до 
150 батина, па су неки људи од тога и умирали, а неки су постајали 
инвалиди. 

Извештај Бранислава Ивковића, члана Ценгралног на-
ционалног комитета о злочинима Авалског корпуса: „Пред је-
зивим злочинима четника људски ум мора да се замрачи" 

У лето 1944. године члан четничког Централног национал-
ног комитета (ЦНК) Бранислав Ивковић обишао је срез Посавски -
Умка, који је контролисао Авалски корпус, и о томе написао изве-
штај ЦНК. У почетку извештаја Ивковић је писао о Посавском 



срезу као „кули" Демократске странке, у коме је ова странка, пре 
рата, имала много чланова и присталица, па даље наставља: 

„Када је дошао национални покрет и четничка акција, ове су 
прихватили и помагали најбољи људи среза, а нарочито демократе. 

Међутим, активни капетан а доцније произведени мајор 
г.Света Трифковић окупио је око себе људе без угледа и сумњивог 
каракгера, па је са овима почео прогонити и убијати, поред оно 
мало левичара, нарочито демократе и земљораднике, који су припа-
дали бив. Удруженој опозицији. 

Какви су његови сарадници најбоља је карактеристика овај 
случај. У варошици Обреновцу био је кафеџија по имену Спасоје 
Дрењанин, звани „Зека", родом из М. Моштанице, син једног лошег 
радикала. Овај „Зека" имао је у Обреновцу једну кафаницу на крај 
варошице, у којој је држао јавне жене и коцкарницу.Његову кафа-
ницу није нико други посећивао сем онај најгори олош са дна 
друштвеног живота. Сељаци би се стидели и да погледају његову 
кафану када прођу. 

Овај „Зека" се доцније нашао у четницима и мајор Трифко-
вић, код толиких ислужених подофицира, па чак и рез. официра из 
среза, поставио је овог куплера „Зеку" за команданта батаљона, а у 
исто време и за команданта легећег ударног оделења за клање људи. 

Мајор г. Трифковић са његовим „Зеком" и другим сличним 
сарадницима убили су у срезу Посавском масу људи, жена, стараца 
па чак и мале деце, која не могу ни за шта бити крива ни Богу ни 
људима. 

Са мајором г. Трифковићем и његовим сарадницима не може 
се објективно разговарати. Они се одмах испрече и само прете 
убиством. 

Код оваквог стања ствари лако је претпоставити шта народ о 
њима мисли и како на њих гледа, али само ћути. 

Ови несретници, на пример, убију неког човека, а после дођу 
код његове фамилије или пак ближих рођака, те пију и банче. Кад 
то човек види смучи му се. 

Само у срезу посавском ови људи су убили до сада око 150 
лица, међу овима велики број врло честитих и угледних људи, који 
су били национално исправни. Довољно је само да неко од нева-
љалаца, који се са овим људима, или боље рећи нељудима, дружи и 
пије, некога мрзи, покаже и каже да је сумњив, или да је нешто 
неповољно рекао и тај мора бити ликвидиран. 



Нормалан свет ово не може да схвати. Изгледа ми да су ови 
људи неки манијаци или лудаци. Они тако лако убијају људе као да 
то нису ни људи ни животиње, него као да су муве. Врло чест слу-
чај је био је да су своје жртве опљачкали до голе коже. 

Ови злочинци су починили такве језиве злочине, нред 
којима људски ум мора да се замрачи. 

Тако су, на пример, убили неког Јосића, индустријалца, који 
им се био нешто замерио, а поред њега убили су му још шлогирану 
жену, свастику која му је била дошла у посету, девојку служавку, за 
коју мештани кажу да је била чак и умно ограничена. 

У селу Баћевцу постојао је Танасије Николић, истакнути 
националиста, носилац Карађорђеве звезде, који је био рез.наре-
дник или потпоручник. Овога Танасија као националисту убили су 
партизани 1941. год. и он је за собом оставио удову и две кћери 
девојке. Његова једна кћи, ко зна под каквим околностима, верила 
се са неким омладинцем који је припадао партизанима. Можда је на 
то била присиљена, а може бити и да је тај омладинац био неки 
бољи човек који јој се свиђа. Доцније, када су дошли четници,они 
закољу и удову и обадве кћери. 

Врхунац злочинства ових људи представља злочин који су 
извршили у ноћи између 20. и 21. децембра 1943. год. у селу 
Вранићу. Одлука донета у Јасенку, у кући Драгољуба Станчића зв. 
„Точе", на састанку Трифковића, Ћорђевића, Маринковића и 
„Зеке". Те ноћи су зашли од куће до куће и поубијали целе фа-
милије, почев од старца и старица па до праунука од неколико месе-
ци у колевци. Само у овом једном селу убили су око 75 лица. 
Вранић је 70-80% био уз Демократску странку. 

Извештај жандарма, који су на лицу мест вршили увиђај, 
поднет властима гласи: да су ове ноћи четници поубијали ова лица, 
наводећи сваког поименично по годинама старости, и то на тај на-
чин што су старије убили из пушке, а млађе клали. 

Поубијане фамилије у селу Вранићу и убијени Обрад Лазић 
у Бождаревцу опљачкани су тако да су њихови сродници једва 
имали у чему да их сахране. 

Сваком ономе ко ма шта приговори одмах прете убиством... 
Није редак случај да су четници људима одједном ударали 

по 100 и више батина. Тако су Николи Стојићевићу из Дражевца 
одједном ударили 150 батина, а Ненад Петровић, један врло добар и 



миран човек из села Јасенка, тучен је толико да је следеће ноћи од 
батина умро." 

На папиру који је придодат овом извештају, Дража Миха-
иловић је написао: 

„Обазриво, без мното мешања Трифковићевог имена, само 
где је он лично претио. Тражити од Трифковића извештај по овим 
оптужбама - ђенералу Трифуновићу доставити у препису ову опту-
жбу да он спроведе истрагу и извештај поднесе ЦНК.Ову оптужбу 
доставити ЦНК који очекује извештај и предузете мере." (НИН, 
3.8.1969. Број 969) 

Писмо Борислава Ј. Месаревића, члана београдске чет-
ничке организације упућено Дражи Михаиловићу: „Убијају се 
људи иемилице у околини Београда" 

„Врховној команди ЈВО 
Ђенералу Господину ДРАЖИ МИХАИЛОВИЋУ 
Положај 
Господине Ђенерале, 
Пише Вам један Србин, правим српским жаргоном. Пише, са 

највећим болом у души. Свестан, да ће, можда, овим писањем у 
последњој секунди помоћи општој националној ствари, на једној 
страни, или, можда, себи одрубити главу, на другој страни. 

Господине Ћенерале... 
Овога момента реч је о Вама, о српском народу, о Вашим 

сарадницима. Не мислим на Ваше сараднике који се налазе поред 
Вас. Мислим на Ваше сараднике из Команде Београда, Горског 
штаба 2. Мислим на г.г. Александра Сашу Михајловића и његову 
околину, која је добила овде у околини Београда ове називе: Пе-
вачко друштво, „Дражина фамилија", итд., итд. Мислим на Београд 
и околину. 

Господине Ћенерале, 
Пре неголи пређем на главну ствар, на болну ствар, на жа-

лосну истину, сматрам за потребно да Вам се представим ко сам и 
шта сам, а тада Ви цените да ли сам ја у праву да, као такав, Вама 
доставим овај жалостан извештај о г. Саши Михајловићу (мајору, 
команданту Београда и Београдској групи корпуса у којој је био и 
Авалским корпус) и његовим најближим сарадницима који су нашу 
организацију, у Београду и околини, довели у ћорсокак. Њихов ће 
рад, недај Боже, бити кобан за све нас Србе. 

1 Г» 1 



Зовем се Борислав Бора Месаревић. Рођен у Аранђеловцу 
1904. године. Од оца сам Јована и мајке Миленије рођене Савић. Од 
1936. резервни сам поручник административне економске струке. 
Живим у Београду, односно у Јајинцима, где имам своју скромну 
кућицу. Отац сам троје малолетне деце. По професији сам силом 
околности трговац и инд. Претседник сам Удружења трговаца 
антиквитета, уметнина, накита и старина. Пре рата имао сам фаб-
рику жилета, прву у Југославији, коју ми Немци срушише 6. априла 
1941. године. Свршио сам у Бечу високу школу за светску трго-
вину. Био сам 7 година берзански диспонт Есконгне банке на бео-
градској Берзи. До рата сам водио самостално своју фабрику са 64 
радника и заложно оделење Међународне трговачке Банке у Бео-
граду, што ми све Немци уништише. 

За нашу организацију активно радим већ годину и по дана. 
Принуђсн сам из више разлога да овом приликом будем мало нес-
кроман и наведем овде шта сам све учинио за нашу организацију, 
јер је то можда, Вама непознато. 

1. Дао сам свој прилог организацији у износу од 100.000 
динара, онда када је новац имао много већу вредност неголи данас. 
На ову суму добио сам уредну признаницу са печатом и потписом 
онда капетана, сада мајора г. Драг. П. Ђорђевића... 

8. У својству претседника Удружења трговаца антиквитета, 
уметнина, накита и старина, издао сам г. Александру Саши Михај-
ловићу (мајору, команданту Београда) под својим пуним потписом 
лажну легитимацију, са његовом оригиналном фотографијом и 
лажним именом, да је Саша секретар Удружења и тиме га ауто-
матски ослободио обавезног кулука и обавезног рада, као и омогу-
ћио му слободно кретање по Београду и околини... 

12. Као председник Удружења трговаца антиквитета, умет-
нина, накита и старина и стручњак вештак за драгуље, позиван сам 
врло често у Фелдкомандантуру и Гестапо, за процениоца запле-
њених ствари, да их у присуству четири члана комисије проценим. 
Скоро две године ја сам био процениоц у Фелдкомандантури и 
Гестапоу. И ово је наша команда знала, те ме је и у том својству 
искористила до максимума, захтевајући од мене да вршим чисто 
шпијунску службу у корист наше организације, што сам ја, разуме 
се, са највећом вољом и пажњом чинио. 

Извештаје сам потписивао исеудоиимом АУГУСТ -
Свакако да Вам је г. Саша Михајловић све моје извештаје које сам 



успешно црпно из ове две немачке установе за ове две године 
уредно достављао. Ја сам се потписивао својим псеудонимом 
АУГУСТ. ГТод тим својим псеудонимом ја сам предао г. Саши 
Михајиловићу: 

Формацију Немачке тајне полиције (Гестапоа, 23 листа) 
Статистику стрељаних у Јајинцима 
Џелат Едгар Еге са фтографијом из Јајинаца 
Смрт Калабића 
Логори у Србији 
Дакле све извештаје које сте, свакако, морали добити са 

псеудонимом „АУГУСТ", то сам ја давао за нашу организацију. То 
је мој успех и плод који сам ја пружио организацији, уз напоре 
какве нико не може да замисли. 

13. У мојој кући на Авалском друму примао сам наше људе 
из организације на преноћиште, на храну итд. и сл. Долазећи са 
терена, свршавајући послове у Београду, па опет се враћали на 
терен и то у оно време када је наша организација уливала свакоме, 
скоро свакоме човеку страх. 

14. Канцеларије Удружења, чији сам ја претседник, стављао 
сам на расположење у Београду за скровиште нашим људима, као и 
за састанке. У своје време, Бадољевим пучем, кроз моје канцеларије 
дефиловали су и Италијани и ноћивали са оружјем, а потом тран-
спортовани преко наше организације даље. 

15. Пао сам у логор на Бањици, и за нашу организацију 
одлежао 107 дана... 

Господине Ђенерале, 
Ухапшен сам 16. фебруара у ноћи. Саслушаван 4 пута... 
Када сам одлежао 107 дана у логору на Бањици, одређен сам 

у Немачку на рад. Издали су ме два наша курира... 
Дана 2. јуна будем спроведен камионом на Београдску же-

лезничку станицу и стрпан у фургон са осталим логорашима. На 
нашу срећу када је воз био пред земунским мостом, наишли су 
амерички бомбардери, аларм, те ја искочим из воза. Потом још 
шесторица и разбежимо се свак на своју страну. 

Долазак на територију Авалског корпуса - Чим сам се до-
чепао слободе, ја сам, не долазећи својој кући, поручио својој жени 
да са децом одмах напусти кућу. Тако је и учинила. Потом сам као 
најважније сматрао да обавестим г. Сашу о стању у логору и 
обратим се њему једним извештајем,... На крају тога извештаја, 



замолио сам г. Сашу, да ми одреди једно сигурно и забачено село за 
смештај деце и жене, да не би пали Немцима у руке, јер су геста-
повци већ три пута у 17 дана тражили моју жену код куће. Ја сам с 
правом очекивао да ће г. Саша прихватити да смести породицу, а ја, 
као рез. адм. официр. после одмора и даље продужим активно да 
сарађујем за организацију. Међутим, настало је за мене нешто 
неочекивано. 

Наиме, ја сам се састајао неколиком пута са г. Сашом. г. 
Ђорђевићем и др. (Они су у гпо време из Београда изашли и кретали 
се по територији Авалског корпуса). И по њиховом понашању 
према мени, видео сам да они површно схватају моју сарадњу а још 
мање се налазе побуђени да ми помогну у смештају породице на 
сигурно место... 

Права нације су виша и светија од права појединаца. Сад ћу 
Вам, Господине Ђенерале, навести само неколико случајева, који су 
месецима спровођени код г. Саше и његовог друштва. (Мајор 
Александар Саша Михајловић, био је командант београдске групе 
корпуса у којој је био и Авалски корпус -ДДБ). Питаћете се, можда, 
како то да баш будем ја тај који, овако смело, подноси Вама, овакав 
оптужујући материјал. Одмах ћу Вам одговорити. Када сам још у 
почетку (по бекству из воза) наишао код г. Саше и осталих на 
разочарење, пожалио сам се код неких својих познаника на 
поступак. Тада су ми многи људи почели да говоре: 

„Е мој господине Месаревићу, наићиће те Ви на још веће 
разочарење", затим: 

„организацију овде не хвалите много, јер је сељак огорчен", 
„ово је једна мафија, певачко друштво, гледају само где да се 

добро накркају, напију, па им се шаљу чезе или кола да им се 
доведу швалерке", 

„туку нас праве Србе, националисте, пребијају нашу децу, 
сада морамо да ћутимо, али ће доћи час", 

„то су наши душмани", 
„нема ту организације, риба од главе смрди", 
„овде су дражиновци у опадању" 
Ове су речи мени лично понављане и од сељака и од грађана 

избеглица из Београда у скоро свим селима, које сам за месец ипо 
дана обишао: Рипањ, Рушањ, Железник, Пиносава (срез Врачар-
ски), Вранић, Степојевац, Бождаревац, Багрдан (засеок Барајева), 



Конатице, Баћевац, Сремчица (срез Посавски, а сва наведена села 
су на територији Авалског корпуса)... 

Повлашћен злостављач - У селу Пиносави, услед разузда-
ности команданта места, неког Милорада, који злоставља нарочито 
тамошњу омладину, десило се да је пре недељу дана из тог села 
побегло са учитељем 14 омладинаца у комунисте (партизане). Зна-
чи да је командант места повлашћен злостављач. Поред тога, опија 
се и стално туче кога хоће. Зар је то придобијање народа? 

Пребнјање омладинана из Рушња Пре три недеље дошао 
је пред сумрак, неки наредник Иван Митровић са 36 наоружанијх 
људи који потпадају под Липовичку бригаду Авалског корпуса. 
Митровић је још у почетку општине рушањске код говеда ухватио 
једногх дечака од 12 година, довео га до шуме и дао му ашов да 
ископа раку, не знајући зашто, јер је пре тога мирно чувао говеда. 
Тада га је Митровић обалио у раку и ставио му каму под гркљан, 
рекавши му ово: "Хајде, сад реци које ти младиће из Рушња позна-
јеш који су играли фудбал са Миланом из (суседног села) Железника 
(тај Милан треба да је по Митровићу наводно комуниста). Дечак, 
лежећи у својој раци, под страхом, да сачува своју главу, изређао је 
провизорно више имена оних дечака које је он познавао у Рушњу. 

Те исте ноћи упадне у село тј исти Митровић, не обраћајући 
се команданту места који свакако најбоље зна своје људе и њихову 
децу, већ он сам, од куће до куће са својим људима изведе 13 
дечака од 16-22 године, одведе их до Липовичке шуме, повеже све 
и испребија их. Дечаци су били сви из добрих кућа, од родитеља 
који су сви припадали нашој организацији, добри Срби и нацио-
налисти. Сутрадан командант места са капетаном г. Велибором 
Новаковићем, учитељем, који тако исто добро познаје све сељаке из 
села Рушња, Јер је дуго година био у истом селу учитељ, одјуре 
колима до Липовичке бригаде, и дајући сваку гаранцију да деца не 
припадају комунистима и да су деца наших чланова организације из 
Равногорског покрега, преклињући и молећи да се деца пусте. 
Успели су да тог дана доведу са собом у село свега 7 деце, док је 
остатак доведен кућама тек после два дана, јер од батина нису 
могли ни стати на табане, нити сести на стражњицу. Објашњење су 
добили од команданта места, г. Велибора Новаковића: деца су 
тучена зато јер је два дана пре доласка Митровића у село, из 
Железника побегло једно лице које треба да је комуниста и да је то 



лице прошло поред села Рушња, па господин Митровић сумња да га 
деца из Рушња нису негде у Рушњу сакрила!!!!!! Зар је то начин 
истраге?! Зар је то начин кажњавања? Зар је то начин придо-
бијања?! Знајте, господине Ђенерале, да су и они сељаци из Рушња, 
чија деца нису те ноћи одведена из села и нису добила батине, 
толико озлојеђени на нашу организацију, да им просто из уста кипи 
пламен освете, а шта тек мисле они чија деца и данас леже у 
постељи. Ту престаје човеку памет да ради. 

Комаидаит батаљона насилник - Најновији случај: Село 
Багрдан (Засеок Барајева). У селу Багрдану живи један честити до-
маћин. Велики Србин. Зове се Живојин Костић. Костић има кћер од 
17 година. Његову кућу је у црно завио неки Воја Сгојановић из 
Баћевца (суседног села), звани Копилан. Он је командант Трећег 
батаљона ЈТиповичке бригаде Авалског корпуса. Тај командант 
Трећег батаљона, када дође у Багрдан насрће камом на овог до-
маћина и прети му, да ако му не да ту његову једину кћер за жену ( 
за жену како он каже да је после месец дана најури), да ће их све 
поклати по кући. Тај насилник је пре неколико дана овом домаћину 
дао ултиматум, да му кћер у року од 15 дана да „иначе ће кама да 
ради". Овај несрећник раселио је сада кућу. Кћер је послао у 
Београд да се сакрије. Он и брат не ноћивају у кући више.Жена и 
мати беже од куће, тако да ови људи пиште говорећи:"Па коме да 
се жалимо, кад сви то већ знају и нико не помаже и не спасава нас". 
Ја још нисам упамтио шта је све тај командант овом домаћину 
претио. Зашто претпостављени тога команданта толерирају!? 
Организација нема за циљ злостављање и насиље. 

Најновији случај одиграо се у селу Бождаревцу. 
Село ништи од ађутанта команданта бригаде. - У селу 

Бождаревцу постоји неки Павле Павловић, наредник (ађутант пору-
чника Виктора Попова, командант Липовичке бригаде Авалског 
корпуса - ДДБ). Тај чини много зла. Село и околина пиште од њега. 
Он сада успе да саживи његову жену са командантом Липовичке 
бригаде неким г.Виктором Поповим, а тај Павле ради шта хоће. 
Пример: Павле сада у ово ратно време зида нову кућу. Прво је позвао 
све омладинце Равногорског покрета из села и наредио им да иду у 
мајдан и да копају и превуку камен за његову кућу за темељ и 
сутерен. Један од отреситих младића сматрао је да то није обавезно и 
није отишао у мајдан. Али Павле Павловић сутрадан томе младићу 



за то опали 15 батина. Тај младић се зове Боривоје Петровић, од оца 
Србина, каква (по богаству) нема у селу и околини. 

Други пример Павле је узео неколико дана троја кола на 
кулук и одредио им да му од неког места довуку јапију, коју су 
Павлови људи покрали односно избацили из воза, код неког места 
близу Умке, јер му та јапија треба за кућу. Ако је та јапија избачена 
из воза, својина непријатеља - окупатора, онда, мора она да иде за 
општу ствар а никако у личне сврхе појединца. Кад су наши људи 
избацивали јапију за Павла Павловића, зашто нису избацивали 
оружје и муницију, оно што треба општој ствари. Мислите ли Ви 
Господине Ђенерале, да Павлови претпостављени то не знају?! Они 
све знају, али ћуте. А зашто?! 

Господине Ђенерале, 
Морам да престанем, јер оваквих случајева има врло много, 

то се више не може обележити као случај, то су свакодневне 
појаве... Вранићу рана још није залечена, а залечити је може само 
нови човек. Једно је тачно: Народ је озлојеђен, пишти, кука и шкри-
пи зубима... 

Последњи секунд је откуцао. 
Сељак у околини Београда је варан и преварен од бивших 

политичара. Ја Вам гарантујем, господине Ђенерале, да је ово озло-
јеђење у самом Београду и околини, где год постоје корпуси под 
лабавом руком недошколованог официра г.Саше Михајловића 
створио тај исти Саша са људима које је он имао поред себе. Аца 
Бошковић, адвокат, чувени афераш. Аца Алексијевић, адвокат, чу-
вени афераш итд.итд. Уколико се ствар на време не спаси насту-
пиће оно што ниједан Србин не жели: издаја сопственог народа. А 
то је катастрофално. Не треба заборавити да је наш сељак, а 
нарочито онај око Београда, изигран, варан и преварен од стране 
наших бивших политичара, којима је једино вјерују био само лични 
интерес. Таквим истим очима наш сељак у околини Београда данас 
гледа у нашу организацију, а то све због оних који је воде... 

Тај Бошковић данас дели брашно нашим породицама чији 
старатељи падну у логор. Опет ће бити афера, опет пљачка. 

Зар немамо људи чија је прошлост чиста као брилијант?! 
Зар немамо људи којима је општи национални нинтерес 

изнад личног интереса?! 
Зар немамо људи чије срце куца за српство?! 

1 (\1 



Господине Ћенерале... 
Људи који су у Београду и околини знали за мој рад 

запањени су поступком Команде Београда према мени. Већина није. 
Један професор избеглица у Рушњу, рече ми чак и ово: "Оставите, 
г. Месаревићу, па зар ја изгуби сина због те организације па ником 
ништа, ниједно слава му,па зар уместо да Вас тај исти Саша 
предложи за одликовање и унапређење, он се прави луд, нема вре-
мена, чека га женска, него г. Месаревићу боље је за вас да ћутите, 
па сместите породицу где знате, јер још може да Вам пошаље 
џелата да покољу и Вас и децу и да Вас потом обеди да сте били 
комуниста или шпијун, нашао би он разлога за оправдање". То су 
биле речи једног професора из Београда одбеглог у Рушњу 

Али ја Вам понављам: ја не жудим за положајем и неким 
синекурама као што то сањаре г. Саша и његова околина, нарочито 
када су при пићу. Они су већ разделили Банат и Бачку, и Темишвар 
и Арад и Решицу су разделили већ унапред, и министарства, 
посланичка места итд.итд. Једном приликом упитах једног прија-
теља, и то присног, г. Саше; па добро ко од Вас мисли на здраву 
организацију, кад стално говорите о синекурама и деоби положаја? 
Одговор сам добио: „Ћути биће и за тебе". 

Морам и овај случај да Вам наведем господине Ђенерале: Г. 
Аца Алексијевић, адвокат, иначе у Београдскокм корпусу и Кома-
нди Београда игра неку видну улогу (узгред напомињем, да је пре 
рата хапшен због кривичних дела, о томе уосталом постоје подаци у 
криминалној картотеци, (шеф истр. Службе г. Жика Николић Вам 
може пружити подробније податке у колико се заинтересујете), јед-
ном приликом, када ми је кап. Г. Милошевић предавао неке призна-
нице да наплаћујем новац за организацију, рече ми г. Алексијевић 
ове речи: "Боро води рачуна, када примаш паре, признаницу испуни 
колико хоћеш. а када предајеш немораш све дати организацији, 
задржи нешто за мене и тебе, знаш, ја немам сад адвокатски 
хонорар, послови су слаби, а они не воде тачну евиденцију колико 
је од кога наплаћено"... 

Господине Ђенерале, 
Ви не смете дозволити да интересеџије и егоисти проиграју 

оно поверење, које Ви уживате у нашем народу (које је већ почело 
где где да се љуља) и да Вас и Ваше сараднике и сапатнике у место 
триумфалне капије на уласку у Београд сачекају комунистичка 
топовска и митраљеска зрна. Зар нас мало убијаше Немци, Мађари, 



Бугари, Хрвати, комуиисти, љотићевци. То су наши непријатељи. 
Али, зар сада да се убијамо и ми међусобно, па то би било про-
клетство. Зар смеју да се врше убиства ван Вашег наређења?! ... 
Убијају се људи немилице у околини Београда, без саслушања, без 
ислеђења, тако да се народ згражава. На сваком кораку чујете: 
"Послаћу му црну тројку", па зар то да буде наш мач којим ћемо ми 
сами себи одрезати главу. Убити треба онога који је заслужио, али 
само по одобрењу Врховне команде којој треба ставити на рас-
положење доказни материјал. Нема нас 100 милиона Срба,па да се о 
томе не води рачуна... 

Господине Ћенерале, 
Изволите примити изразе мога особитог поштовања. 
Живео Краљ! 
Борислав Ј. Месаревић, с.р. 
21. јула 1944. године." 
(Драгослав Б. Димитријевић Бели: ,,Где је моја мама", стр. 

356-366) 

Систем џелата, каме и телесних казни 

Авалски корпус је у борбама против космајских партизана 
повремено сарађивао и прелазио на територије суседних јединица 
ЈВуО: Смедеревског корпуса и Космајског корпуса Горске гарде 
Његовог Величанства Краља Петра II, на чијим су територијама ко-
смајски партизани били активнији. Незадовољан њиховом анти-
комунистичком активношу, Михаиловић је наредио мајору Трифко-
вићу, команданту Авалског корпуса да обиђе те корпусе и обавести 
га о ситуацију у Смедеревском крају и Космају... 

После обиласка оба корпуса, мајор Трифковић је, 15. јуна 
1944, послао тражени извештај, чије делове овде наводимо: 

„У вези Вашег наређења Бр. 11 320 и 348, о ситуацији у 
Смедеревском крају, Младеновачком и Космајском срезу подносим 
следећи извештај: 

...Најтежа и забрињавајућа појава у тим крајевима јесте то 
што је добар део народа потпуно идеолошки обрађен у комуни-
стичком духу. Многи сељаци постали су прави комунисти, идео-
лози. Приморан сам да изнесем да је држање комуниста и њиховог 
вођства много коректније, него што је то случај са вођством наше 



организације. У Смедеревском крају четници пљачкају по одобре-
њу својих старешина, који иду тако далеко да чак наређују пљачку 
кућа партизанских присталица и то правдају казненом мером за 
њихову сарадњу са комунистима.. 

У села залазе ретко и то као казнена експедиција. Стање 
наше организације утим крајевима веома је рђаво. У овом погледу 
нарочито слабо стоји смедеревски крај (срезови око Смедерева). 
Исто тако и већи део Младеновачког и Космајског среза није дово-
љно организован ни војнички ни идеолошки... 

Наши команданти са својим јединицама у тим крајевима 
потпуно се неактивни. Они не умеју нити се боре против комуниста 
нити да придобију и привежу народ за себе у циљу спровођења 
организације. У уверењу су да је довољно мобилисати људе милом 
или силом и образовати војне јединице, прокрстарити са истим кроз 
села, извршити ликвидацију кога било и настанити се у неки 
сигуран крај и одатле командовати. Сматрају да је довољно бити 
крут војник и дисциплину завести системом џелата, каме и телес-
них казни . Они томе народу, сем у селима где стално бораве, која 
су наша од почетка, неумеју да пруже ни једну топлу реч. У села 
залазе ретко и то као казнена експедиција... 

Приликом предузимања акција чишћења ни један командант 
не може да пружи податке и списак људи које треба као сараднике 
комуниста уклонити...Овим снагама и њиховим командантима 
треба поставити јасне задатке у погледу планског и систематског 
чишћења комуниста и уништења комуниста у њиховом корену... 
Потребно је... развити обавештајну службу и прикупити тачне 
податке о вођству комунистичке организације у сваком поједином 
селу и засеоку. Када се ти подаци прикупе и среде треба 
приступити енергичнијим мерама чишћења терена..." 

(Архив ВИИ, Бр.р.р.24/4-1, К.54) 

Равногорство у Космају значи: насиље, прогонство 
најбољих, неморал и иуиу коруицију 

Под утицајем извештаја мајора Трифковића о приликама у 
Смедеревском крају и Космају, Михаиловић је од ова три корпуса: 
Авалског, Космајског и Смедеревског, почетком јула 1944, форми-



рао Привремену команду шумадијских корпуса, за чијег је коман-
данта поставио мајора Трифковића. 

О акцијама у Подунавском и Космајском срезу мајор Триф-
ковић је Врховној команди ЈВуО 25. јула поднео извештај, па и о 
приликама у Коемају, у коме, између осталог пише: 

„Стање у Космају... Што се тиче вођења јединица у борби 
оно није увек правилно и на висини... У току последњих 20 дана 
дошло је 3 пута до борбе између јединица Космајског корпуса... 

Начин попуњавања јединица обвезницима није правилан. 
К-нт бригаде није позвао регруте из годишта 1919. до 1923. на 
одслужење шестомесечног рока како је то наређено од стране В. К. 
већ се попуњавање врши позивањем на вежбу. При томе позивању 
на вежбу старешине нису правичне. Располаже се подацима да у 
погледу позивања има много личних момената и корупције. 

Старешински кадар у Космајском срезу, добивен брзим уна-
пређивањем подофицира у официрске чинове, показао се као недо-
вољно спреман да руководи организацијом на овако великој тери-
торији.. 

Овај старешински кадар нема ни потребне моралне ква-
лификације да народ придобије за нашу ствар, већ својим поступ-
цима доводи дотле да народ нерадо гледа и прилази нашем равно-
горском покрету, а отворено изражава мржњу према нашој органи-
зацији на овој територији. Садашње сарешине (К-нт бригаде и к-ти 
батаљона) својим поступцима увели су страх у народу у толикој 
мери да народ жели што скорије ослобођење од њиховог терора а 
нарочито и од терора појединих старешина као што је к-нт 2. Бата-
љона 4.бригаде г. г. потпоручник Миливоје Николић, наредник истог 
батаљона Петар Николић и наредник Калејзић из истог батаљона... 

У идеолошком и организационом погледу у Космају наша 
организација и покрет не стоје на почетку посла, него је ствар орга-
низације и покрета отишла од нормалног почетка - далеко уназад. 

Код народа су разбијене све лепе илузије о Равногорству и 
Дражи, а организација је често најгори облик најкорумпираније 
клике сеоских силеџија и покварењака. Уколико организација фор-
мално и постоји, у њу су људи ушли притиском силе. Чест је случај 
да људи плаћају новцем и другим средствима само да се извуку из 
организације. 



Народ...нас не волн зато што наша организација, представ-
љена људима који сада у Космају воде, ни из близа није оно што од 
равногорске организације народ очекује. 

Јер Равногорство у Космају значи: насиље, прогонство 
најбољих, неморал и пуну корупцију... 

Обавештења о раду наших људи у Космају откривају праву 
срамоту за ову организацију. 

Закључак. На основу свега изложеног види се: Наша 
организација у Космају је одбила народ од себе". 

(Архив ВИИ Бр.рег. 32/4-5, К.54). 

Закључак 

Прогон комуниста у Краљевини Југославији, Авалски кор-
пус је наставио оружаном борбом против партизана и бруталним 
обрачуном против ухваћених партизана, њихових породица, рођака, 
сарадника, симпатизера и других непожељних лица, што је била 
његова главна активност. 

Авалски корпус је, пре свега, био антикомунистичка терори-
стичка организација и један од најкрволочнијих корпуса ЈВуО, јер 
је његов крвави пут обележило преко 500 гробова. 

Страх у народу, као резултат тероризма, био је главно 
средство за стварање и одржавање Авалског корпуса. 

И Авалски корпус био је идеолошка војска,као и цела ЈВуО, 
а главне идеолошке компоненте те војске биле су антикомунизам, 
монархизам, великосрпство, хегемонизам, унитаризам, расизам, 
антисемитизам и др. 

Командни кадар није имао ни стручне ни моралне квалитете 
да води ову јединицу, а инфериоран у односу на паризане свој бес 
је искаљивао крваво се обрачунавајући са свима који су их 
помагали и симпатисали и који јавно нису одобравали њихову 
терористичку активност. 
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Момир Бркић 

С Е Ћ А Њ Е Н А 29. А П Р И Л 1944. У Д Р У Г О В Ц У 

Прича о дивљању четника 

ГЛко пет хиљада четника предвођени злогласним Николом 
Калабићем, ЈЈазовићем и Рељом Јовановићем, 29. априла 

1944. године опколило је и напало село Друговац код Смедерева. 
Четници су ово познато партизанско село опасали са три стре-
љачка строја. Иза њих кретало се преко шездесет запрежних возила 
припремљених за превоз опљачканих ствари. Нападу четника 
супротставило се цело село на челу са својим - Друговачким бата-
љоном. У одбрани је учествовала и посебна чета партизана која је 
те вечери заноћила у селу. После вишечасовне жилаве одбране и 
борбе на живот и смрт одбрана села је морала да попусти пред 
далеко надмоћнијим и боље наоружаним непријатељем. Главнина 
батаљона успела је да се пробије и да се извуче из четничког обруча. 
У својој одмазди ,,Краљевска војска у отаџбини" оставила је за 
собом 24 заклана, 41 стрељаног, 4 изгорела и три умрла од њихових 
батина. Запалили су 120 кућа и опљачкали нреко 200 домова. 

Објављујемо запис - сећање новинара Момира Бркића, који 
је тада, са својих непуних седам година, преживео то четничко 
дивљање. 

Пробудила ме тишина. Киша је престала да пада. Не чује се 
лавеж паса. Петлови се не оглашавају. Све се примирило у нека-
квом ишчекивању. У ушима ми бруји ноћашњи лавеж паса и до-
бовање кише по прозорском стаклу. Целе ноћи лила је као из чабра. 
У мислима ми се врзмају укућани и комшије, њихово узнемирено 
дошаптавање и преплашено јадање: „Само да нам децу не дирају, а 
нама шта буде". 

Свиће. Придижем се у кревету. Мајке нема. Где је? Када је 
отишла? Сламарица на њеном кревету стоји нетакнута. Преко ње је 
простирач изаткан од конопље. Осећам њен мирис. Присећам се 
како смо конопљу сејали, како смо правили страшила да заплашимо 
птице и како смо је потапали у вирове да се укисели. У дну кревета 



спакована велика вунена поњава са искрзаним ивицама. На њој 
јастук са исцепаном јастучницом из које вири шишка кукуруза. 
Само што није испала. У том тренутку бела марама залепрша испод 
прозора. Нагло се отворише улазна врата и скоро у истом трену 
мајка бану у собу. „Устајте децо"! повика она. „Брзо се спремајте да 
бежимо. Све ће вас побити"! - хукну на сав глас и отвори једно 
крило од свог девојачког ормара. Док нас је пожуривала да се 
спремамо истовремено је у велику шарену торбу трпала вежене 
чарапе, пешкире, кошуље и своју плаву девојачку блузу. Преко 
свега стави велики шарени ћилим чије само једно ћоше угура у тор-
бу. Онако загледан у ћилим нисам стигао још да се спремим када ме 
мајка снажно повуче за собом. Трчао сам поред ње закопчавајући 
моју црну вунену блузу са поцецаним рукавима. Мајка је грабила 
напред погурена под теретом препуне шарене торбе на леђима. 

Излазимо из авлије. Капија широм отворена. Испред ње стоји 
моја тетка са својом децом - старији син и млађа ћерка, моја врш-
њакиња. Тетка се удала за човека из комшилука. И она носи на ле-
ђима шарену торбу. „Децо, пожурите" - рекоше скоро у глас мајка и 
тетка и кренуше напред. Ми потрчасмо за њима клизајући се по 
блату. Ускоро скренусмо у један воћњак јер се даље није могло пу-
тем због баруштина. Мајка и тетка се повијају, јер им грање од шљи-
ва закачиње торбе. На излазу из воћњака, на самом раскршћу путева, 
заклоњен иза једног багрема - стоји човек са пушком у рукама. 

Окренут нам је леђима. Посматра нешто напред. „Где ћете?" 
упита он, затим се окрете за тренутак гледајући нас сажаљиво. 
Видим да је то наш комшија Жоја. „Бежимо да се спасемо" - одго-
вара моја мајка. „Где да побегнете кад су четници ту? Ено их тамо 
напред у оној њиви. Зар их не видиш!? „Да спасемо ову децу" -
додаје моја тетка. Жоја ћути и гледа напред. „Пусти нас, брате" -
преклиње мајка. „Слушајте! - подвикну он. - Бежите одавде и 
сакријте се где знате. Из села не можете да изађете такво је наре-
ђење. Боље да вас ја овде побијем него да гледам како четници 
кољу ову децу. Бежите назад! Брзо! Борба само што није почела! 
„Жојо, пази! Ево их долазе" - чу се неки мушки глас са стране. 
„Жојо, где ће ти душа" - зановета мајка. Окрећемо се и журимо 
назад. (Коју годину касније чувајући овце наишао сам у њиви 
недалеко од оног воћњака гроб окићен цвећем. Преко крстаче био је 
пребачен венац исплетен од жита. Рекоше ми да је ту сахрањен наш 
комшија Жоја). 



Нисмо много одмакли, тек што смо изашли из воћњака, када 
су пушке припуцале. Прво две-три, а затим пуцњава са свих страна. 
Меци су фијукали изнад нас. „Бежите у мој подрум" - повика тетка. 
Потрчасмо. Неколико пута сам се оклизнуо, пао у блато. Био сам 
сав каљав када сам стрчао низ степенице. Унутра је било пуно жена 
и деце. Нека од њих су плакала. „Побиће нас!" - завапи једна жена. 

ГТробио сам се до малог прозорчета. Одавде се види скоро 
цело двориште, све до велике капије. Пуцњава је све ближе. Не 
пограја дуго када се мала капија нагло отвори и неколико људи са 
шубарама на глави и пушкама испред себе утрча у двориште. „Ево 
их наши! Долазе!" - узвикну моја баба и истрча из подрума. За њом 
пожури и њена прија тј. теткина свекрва. „Где сте, браћо парти-
зани?" - чујем бабин глас. „Ту смо мајку вам партизанску" - одго-
ворише људи у шубарама, зграбише бабу за руке и почеше да је ту-
ку кундацима. До нас су допирали само ударци кундака, лелек бабе 
и псовка: „Мајку вам партизанску". „Излазите из подрума" - повика 
неко. Жене се загледаше. „Излазите иначе ћемо да бацимо бомбу" -
понови онај. Жене узимају децу у наручје или под мишку и излазе. 
На излазу из подрума са обе стране моје људи у шубарама и 
пушкама упереним у нас. Преко груди имају много метака. Жуте се. 

У дворишту нас постројавају све двоје по двоје. Из теткине 
куће износе ствари. Други уносе сламу. Ускоро поче да избија дим. 
Тетка јаукну. „Ћути, убићу те" - добацује једна жена из комшилука. 
Наређују нам да кренемо. Моја баба се пресамитила од болова и за 
тренутак се затетура и изађе из колоне. Један четник прискочи и 
млатну је кундаком по леђима. Старица се врати у колону. „Нека 
вас побију, мајку вам партизанску" - виче један четник ту крај нас. 
Други разваљује кундаком врата од куће поред које пролазимо. На 
прагу се појави жена са дететом у наручју. Он је удари пушком. 
Жена паде. Дете се откотрља од ње. Четник наставља да је туче. 
Жена пузећи дограби дете и мало се придиже. Из колоне истрчаше 
две-три жене, зграбише је и са све дететом увукоше у колону. 

У црквеном дворишту маса света. Највише је жена и деце. 
Стоје разврстани и немо посматрају нове групе што пристижу. 
Испред цркве стоји поп. За великим столом испод кестена седи 
неколико четника. Утерују нас у двориште и разврставају. Путем 
пролазе кола која вуку један бели и жути коњ. Пуна су ствари. 
Највише је ћилимова. Има и понеко ћебе, „Живео краљ"! - вичу 
двојица четника на колима са флашама у рукама. „Скини опанке!" -



трже ме глае иза меие. Окренем се. Старији човек клекнуо и распе-
тљава каишеве од опанака док га четник туче кундаком по леђима. 
Старац покида каише, скину опанке и даде их четнику. Овај их 
зграби и настави даље између редова, загледајући свакога у ноге. 
„Ти си био у борби!" - дере се ту испред мене један високи четник 
са рукама на леђима на једног млађег сељака. „Нисам, господине 
капетане!" - одговара овај. „Шта ниси? Видиш да су ти ноге крваве. 
Јеси!". „Нисам, господине капетане!". „Јеси кад кажем! Знам ја 
такве. Водите га!" Двојица четника прискочише и одвукоше га на 
силу према црквеном зиду. Онај четник настави да загледа оку-
пљене мушкарце. Једна жена не може да се савлада од плача. „Шта 
плачеш, мајку ти партизанску" - дрекну четник на њу, измаче се 
мало, снажно замахну ногом и чизмом из све снаге удари жену у 
стомак. Она јаукну и паде. Четник је још једном удари ногом у 
слабину и продужи даље. „Јаој, све ће нас побити" - уздахну једна 
жена иза мене. „Ћути сестро да те не чују. Ваљда неће" - каже моја 
мајка. „Оће, оће! Ено на пољани кољу све редом. Видела сам". 
„Ћутите" - добаци неко. 

Одједном се све утиша. Погледам, нико више не долази. И 
четници се умирили. Стоје и гледају према цркви. „Ја сам лепо 
говорио, али ме нисте слушали" - чујем нечији глас. Пропињем се 
да видим. На столу испред цркве стоји четник и говори. Брада му 
скоро до појаса. Клати се лево десно. „Говорио сам да ће и вама 
Друговчанима доћи црни петак. Нисте веровали. Ево дошао је. 
Уверићете се". Још је нешто говорио али га ја нисам чуо. До мене је 
у неколико наврата допирало његово: „Ако пукне само једна 
партизанска пушка све ћемо вас побити!" Народ се претворио у уво. 
Неке жене не могу да слушају свој јецај. Друге покушавају да 
утишају малу децу. Узалуд. Чујем: „да ћу бити веран краљу и ота-
џбини...". Погледам а на оном столу поп маше кадионицом и виче 
„... да ћу бити веран краљу...". Народ понавља за њим. Када се и то 
заврши онај четник се опет попе на сто. У руци држи лист хартије. 
„Кога прозовем нека изађе. Ако он није овде нека изађе неко из 
његове фамилије". И поче да чита. Све се претворило у уво. Чујем и 
имена неких људи које познајем. Почињем да дрхтим. Људи се 
одазивају. Излазе. Неких нема. „Има ли некога од његових. Нека 
изађе" - понавља онај четник. Сви ћуте. Недалеко од мене је мајка 
човека који је прозван. Помера се с ноге на ногу. Окреће се лево и 
десно. Као да хоће да се јави. Оклева. „Ћути ту" - добацује јој 



тетка. Жена ее прнмнри. Онај настави да прозива. Чујем име неког 
Љубомира, па Драгомира, па Светозара. Прозива: „Бркић Живко"! 
„Бркић Милан"! „Излази шта чекаш!" дере се. Ништа више не 
чујем. Срце лупа у грудима као ноћашња киша о прозорско стакло. 
Одједном припуцаше. „Ако пукне само једна партизанска пушка..." 
одзвања ми у ушима. Народ се усталаса. Врисак жена и деце. 
„Убише Драгомира! - повика неко. „Кољите скотови!" - допире 
глас из правца црквене капије. Видим како четник замахну и 
дугачким ножем удара у врат човека на земљи док су му два друга 
четника ногама притисли о земљу раширене руке. Мало даље од 
њих неколико четника кундацима туку једног високог сељака. 
Обарају га на земљу и настављају да туку. Сељак се прво отимао 
затим омлитави и више се не помаче. Ту крај њих стоје из моје 
фамилије деда Живко и Милан. Четници што су тукли оног човека 
престаше, одмакоше се који корак, упериша пушке у она два стар-
ца. Пушке плануше. Старци падоше као два снопа жита један крај 
другог. „Жена се порађа" - викну неко. Неколико жена пође у том 
правцу. Видик ми је био заклоњен. Чула се само пуцњава, ударање 
кундаком, јаук људи и оно „Мајку вам партизанску"... 

Нагло се све утиша. „Шта сте тражили то сте и нашли". На 
столу испред цркве онај четник поново говори. Сада га слабије 
видим. „Дошао вам је црни петак... Ако пукне опет партизанска 
пушка у Друговцу доћићемо да вам семе затремо"... А затим: „Он 
ће вам бити командант села. Има да га слушате. Ономе ко га не 
слуша ми ћемо да пресудимо. А сад ту стојте и да се нисте по-
мерили док вам командант села не каже. А ви ћете са нама да се бо-
рите за краља и отаџбину" - обрати се четник неколицини издво-
јених мушкараца и сиђе са стола... 

Стајали смо као приковани за земљу. Четници су давно 
отишли. Не чује се пуцњава. Почиње да нас гуши дим из околних 
кућа и штала што горе. „Да бежимо" - каже једна жена мајци. „Стој 
ту и ћути. Могу да се врате па да нас побију" - одговара мајка. „А 
где да бежимо?" - пита једна старица. „Сада је касно" - додаје 
тетка. Ко зна колико смо тако стајали када се на капији појави 
неколико наших сељака. Препознајем једног од њих. Дођоше до 
испред цркве. „Браћо и сестре" - обраћа се један од њих окупљеном 
народу. „Наше село је попаљено и опљачкано. На пољани је много 
закланих. Бежите са децом из села. Четници могу опег да се врате и 
да нас побију. Морамо децу да спасемо. Мртве ћемо други дан да 



сахранимо... „Њима је лакше. Они су пребринули" - уздахнуједна 
старипа. 

Народ се ускомеша и груну на црквену капију. Стискамо се. 
Пробијам се међу првима. Бежим. Са свих страна диже се дим. Горе 
куће и штале. Пси лају. Кокошке се узнемириле. Из једне штале 
чује се рика крава. „Људи спашавајте стоку!" - вичу жене. 



Дико Пејаговић 

Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Ј А З Л О Ч И Н А И З Л О Ч И Н А Ц А 

Старије енциклопедије рехабилитацију дефинишу као 
враћање ранијих права, угледа. Кога то сада евроатлан-

тска Србија рехабилитује, каква им права и који углед враћа? 
Држва Србија својом политиком и праксом деградирала је анти-
фашистичку борбу. Донет је закон о изјдначавању НОБ са четни-
чким покретом ДМ, о потирању колаборације са окупатором и о 
рехабилитацији. Рехабилитацију спроводе судови по некој својој 
мери, православна црква поменима носиоцима колаборације са 
Немцима Недићу, Љотићу и другим; освештавањем споменика зло-
чинцима ДМ, на Равној Гори, Р1вањици и другим местима, Вуку 
Калаиту крај Нове Вароши и др. Прате их неке етничке и верске 
заједнице постављањем обележја мађарским фашистима у Војво-
дини и у Рашкој области Аћиф ефендији, Хасану Звиздићу, Ферхат 
Драги и др. По логици: Кад могу они, хоћемо и ми! 

Те појаве и проистичу из ревизије наше историје, оне раније 
и НОБ, што траје већ дуже време. Недавно преминули историчар и 
академик Чедомир Попов јавно је говорио да се ревизија историје 
врши на најбруталнији фалсификаторски начин. Да то има своју 
политичку, хегемонистичку и колонизаторску намену и употребу. У 
томе предњачи утицајна групација историчара распоређених у раз-
ним установама, институтима и на Београдском универзитету. Они 
заступају идеју да чињенице нису важне, да их не треба истражи-
вати, већ их интерпретирати. Тумачити са становишта нашег дана-
шњег интереса. 

Управо ти историчари, и не само они, ажурно интерпре-
тирају нашу историју, пре свега НОБ, негирају колаборацију са 
окупатором у Другом светском рату. Обликовање новије историјске 
свести врши се кроз програме образовања, уџбенике историје, 
предавања, штампу. Покретање захтева за рехабилитацију злочи-
наца, за преиспитивање карактера I српског устанка, циљева бал-
канских ратова, смисла или бесмисла повлачења српске војске 
преко Албаније, о 27. марту. И проналажење криваца међу њима за 



изазивање НАТО-а да изведе агресију иа нашу земљу. Они све знају 
и много су гласни. 

Треба очекивати значајан допринос даљем рециклирању 
наше историје и НОБ-а од ТВ серије „Равна Гора" коју реализују 
Радош Бајић и Александар Тијанић. 

Законом о четницима и колаборацији хтела се створити трајна 
колективна амнезија народа. Колаборација учинити пожељном кате-
горијом коју треба неговати као доктрину и праксу новог нео-
колонијализма и америчке демократије упаковане у глобализацију. 
Мали народи морају имати старатеља. Владајуће гарнитуре многих 
земаља, и код нас у Србији, прихватиле су вазалан однос према САД, 
ЕУ и према НАТО-у. За агресију на нашу земљу, као амерички 
пројакат, ми смо криви. Скоро их присилили да то 1999. изведу и 
треба их молити да нам опросте. Одустајање од достојанства народа 
и његовог суверенитета мера је ове, савремене, колаборације. 

Ратовање скупштинских антифашиста 

Вођење борбе у рату проистиче из стратегије ратоводећег 
руководства. У најави свог ратовања „Први герилац Европе" ДМ, 
на Равној Гори изјавио је: „Ја сам генералштабни официр, знам која 
су права окупатора на заузетој просторији. И ја нисам остао у шуми 
да ситним испадима правдам репресалије према народу, већ да 
Краљу и Влади стварам војску у југословенским планинама за 
одлучну борбу."130 У томе је остао доследан. Нема ни једне његове 
наредбе за напад на Немце, а има их од новембра 1941. много за 
напад на комунисте - како ће он, и његови команданти, све време 
рата „крстити" све партизане, све припаднике и сараднике НОП-а, 
све антифашисте. 

Његови команданти понашали су се како су сами хтели. Др 
Милован Лучић истраживао је рад Пожешког четничког корпуса 
(ПЧК) од јуна 1942. до марта 1944,1:4 и установио да су јединице 
тог корпуса, као из досаде, извеле неколико напада на складишта 
опреме СДК и СДС, три композиције возова и неколико камиона у 

130 Васа Казимировић, Србија и Југославија 1914-1945, Крагујевац, 1955, стр. 929 
131 Ужички зборник бр. 27 од јуна 1998. 



покрету. Убијено је 14 Немаца, 7 Бугара и 44 љотићевца. А Немци 
су, заједно са Бугарима, за одмазду стрељали 725 лица и одвели у 
логоре 1096, од којих је већина ликвидирана. Запаљене су и 152 
куће и бомбардовано неколико села. Где се ту загубила стратегијска 
девиза ДМ о чувању народа од репресија? 

У предлогу К-де Стари Рас од 20.6.1944. за унапређење Вука 
Калаитовића (ВК) и чин капетана I класе наведено је, по месту и 
времену, да је од 21.12.1941. до 6.6.1944. са својим јединицама во-
дио 56 борби: против Немаца 1 (измишљено), љотићеваца 1, мусли-

132 
мана 1 (у траЈању од 4 дана) и против комуниста 53. То Је, 
вероватно, и неки просек вођења борби скупштинских антифашиста 
током рата. 

Црне тројке у стратегији ратовања ЈВО 

Није вршено истраживање патологије четничке организације 
ДМ на којој се развијала мржња према човеку. Мржња које нема ни 
код животиња - да жртву пре убиства треба мучити, а потом клати, 
вешати, на ватри палити. На чему је могла нићи идеја стварања 
највећег могућег страха у народу, код противника и у својим редо-
вима? На ретроградним сећањима из турског периода када је 
набијање жртве на колац, распињање на точку и постављање одсе-
чене главе на раскрсницу путева, ледило крв у жилама пролазника. 
Што призор језивији, то ефекат већи. С тим у вези је и идеја форми-
рања „црних тројки" које ће од свог настанка бити значајан еле-
мент војне организације и команди за вршење најсуровијих задата-
ка - ликвидације, освете, уништења целих породица, сејање страха. 
Нема података да су „црне тројке" ликвидирале и једног Немца. 

Мајор Петар Баћевић, к-т оперативних четничких јединица 
Босне и Херцеговине, 6.8.1942. издао је наредбу бр.4 командантима 
свих бригада за формирање „црних тројки"133 „Сви команданти 
образоваће потребан број тројки за извршавање специјалних 
задатака. Тројке за себе не смеју знати", стоји у наредби, и свака 
треба да мисли да је она једина. Људство за тројке врбовати од до-

132 Историјски институт ЈНА, фонд непр.јединица бр.41/1, 142 
133 Зборник докумената НОР, том XIV, књ.2, док.бр.10, стр.256 



бровољаца, тајно да нико не зна. Тројке полажу заклетву пред 
командантом бригаде којом се обавезују да ће и живот дати за извр-
шавање задатака, а тајну никад неће издати. Која тројка не изврши 
задатак осуђена је на смрт и она мора бити ликвидирана. 

У допуни наредбе, каже се: „Команданти бригада достављају 
спискове лица које треба ликвидирати са именом и презименом и 
грешкама које чини. Какав углед ужива у народу и какав ће утисак 
бити кад дотични несгане. Када К-да оперативних снага добије 
потребне податке, спискове, доноси решење да се примени слово 
„3". Командант бригаде дужан је да у року од 24 сата, иомоћу трој-
ки, истог ликвидирати - убити. „Ликвидирање - убијање има бити 
искључиво клање камом." 134 

Овакав начин стварања, избор састава и употреба „црних 
тројки" не припада номенклатури војне организације, већ терори-
стичким структурама, евентуално хајдучким дружинама и сл. 

Тајно врбовање чланова тројки била је провидна мимикрија, 
јер се они сами легитимишу на свом „радном месту", касније сво-
јим понашањем као групе за утеривање страха. 

Због језивих трагова које за собом остављају терористичке 
групе, данашња Ал Каида и сличне, нико, па ни они што су их 
оснивали, не желе да их сматрају својим. Тако и од трочланих 
терористичких ЈВО и њиховог предзнака слова „3". због грозних 
сећања у народу на њихове трагове, баштеници „антифашистичке" 
ЈВО желе да их се отарасе. Не помињу их, а слову „3" приписују 
хумано значење. Као благо упозорење, скоро молбу. Коме? Кажу 
сарадницима окупатора. Рад „црних тројки" и спискови кандитата 
за слово „3" не дају им да лажу. 

Злочини четника ДМ у Нововарошком крају 

Доктрину, стратегију и структуру ЈВО стварали су гене-
ралштабни експерти - у шуми и на миру. Њом и командовали током 
рата. Тој творевини без моралног и националног интегритета, доста 
касно и на крају пута, пошто су били истерани из Србије - оцену је 
дао Стеван Мољевић. На састанку Националног четничког ко-
митета у новембру 1944. у Округлици под Мајевицом, председник 

134 Исто 



тог комитета и творац Пројекта Велика Србија, Мољевић, изјавио 
је: „Шта смо ми у овом рату показали српском народу? 

Своје каме, браде и пијане команданте, који штипају снаше. 
Крв, секс. гибанице, то је био наш програм, то је била наша 

135 
застава...Руља која заудара на ракију, то смо били и остали..." "" 
Веома згуснуто четворогодишње искуство, али мало закаснело. 

Та војска у Нововарошком крају за собом је оставила дубоке 
крваве трагове и незарасле ране, које и сада повређују подизањем 
споменика и рехабилитацијом злочинаца. Карактерише их пато-
лошка мржња према противнику кога су сами изабрали, и према 
народу: суровост, освета, одмазда, групна убиства, уништење целих 
породица и целих села. У ондашњем нововарошком срезу за време 
рата, четници су ван борбе убили 193 лица, од којих су 155 
мештани, а 38 са других терена; 166 мушкараца и 27 жена, Срба 
152, муслимана 29, Хрвата 2 и 10 неутврђене националности. 
Запаљено је 147 кућа: од четника 79, Немаца 56, Италијана и уста-
ша 6 и од партизана 6. 

Са уништавањем породица почело је са породицом Думбе-
ловића на Кокином Броду. Зато што им на леву обалу Увца нису 
кришом дотурали храну, четници Пожешког четничког одреда, по-
четком фебруара 1942, када су прешли на десну обалу Увца, убили 
су: Крстину (40), њене синове близанце Гаврила и Рафаила (20), 
Велимира (40) и његову децу Александра (20), Косу (22) и Секулу 
(20) и Гаврила (35) - осморо. И домаћинство у згариште претво-
рили. На суђењу неколицини за овај злочин после рата Трифун 
Марковић из Гугља на суду је изјавио: „Коса је преко њива бежала 
око 300 м. Нас тројица смо је стигли, силовали и убили." 

Пред крај 1942. у Полимљу почиње да функционише систем 
црних тројки и слова „3". К-т Лимско-санџачких четничких одреда, 
Павле Ђуришић, 27.11.1942. тражи хитно од Врховне команде (ВК) 
да се под слово „3" ставе: Страхиња Борисављевић из Нове Варо-
ши, ранији народни посланик и његов брат Владе, трговац, што су 
били у „комунистима-партизанима 6 месеци" (измишљено). Већ у 
децембру 1942. у Страјову кућу из мрака улеће бомба од које је по-
гинуо његов син Стево (18), а рањени син Њего, ћерка Јелена и 
супруга Афродита. Страхиња није био у кући. Мета је била 

135 Гојко Бановић, Политика, фељтон како је ухваћен ДМ, број од 11.8.1966. 



породица, као што су биле и породице Стојића из Дражевића. У 
ноћи 28.8.1942. у кућу Војка Стојића убачене су две бомбе, од којих 
су погинули: 

Војков отац Раде (75), син Борисав (16), ћерка Војимирка 
(13), рањена мајка Крсгина и син Војислав (дете). Месец дана 
касније, 2.октобра 1943, пре борбе са партизанима у коју су пошли, 
четници ВК запалили су 45 домаћинстава партизанских породица у 
Дражевићима и Бистрици и на згариштима убили: Милана Стојића 
(50), његову мајку Стану (75), супругу Јелу (45) и ранили сина Ду-
шана (успео је да побегне); и Миланове рођаке Стевана (73), 
инвалида и његовог сина Миленка. 

Најгрознији злочин затирања породица догодио се после 
рата, када је група одметника Самуило Рацић, Слободан Поповић и 
Милија Секулић, уочи Св.Јована Усекованије 1949. (православци 
бирају празнике) у Правешеви под Златаром убила Витомира Ма-
товића, његову супругу Јелену и њихову децу близанце Дару и 
Божа од 9 месеци. За освету због сумње да су открили В.Калаита 
када је ликвидран. Нема мере којом се овај злочин може измерити. 

Шестог децембра 1942. Павле Ђуришић од своје ВК тражи 
да се као противници четничке организације и подржачи (тако стоји 
у захтеву) комуниста: Сретен Вукосављевић, бивши народни посла-
ник, сенатор и професор универзитета, Јакша Богдановић, адвокат, 
обадвојица из Пријепоља; браћа Радиша Миодраговић учитељ и 
Душан поручник из Пријепоља, Илија Ђоковић, школски надзорник 
из Пријепоља и Милош Пајевић, артиљеријски мајор из Пријепоља 
ставе под слово „3". Пајевић и Миодраговић да се прво лише чина 
због издаје Краља и Отаџбине - стоји у захтеву. Избор кандидата и 
разлози за њихово стављање под слово „3" потврда су праве намене 
ове мрачне егзекутиве.Реализација није извршена јер нису могли да 
их изведу из Пријепоља поред Италијана. 

Ретко појединачно, а често групно руковаоци камама раде 
свој посао. У априлу 1943. године, 15 дана после погибије народног 
хероја Родољуба Стевовића, четници ВК хапсе његову мајку Кри-
сту (60) (још су јој двоје деце у партизанима); Лену Стевовић (60), 
мајку двоје деце у партизанима и два сина у заробљеништву и њену 
ћерку Ружу (20) и Дамјана Борисављевића, оца два сина и снахе у 
партизанима и ћерке у логору на Бањици. Све четворо једне ноћи 
воде до Мукића јаме на крају Вароши, кољу и затрпавају у напу-
штену кречану. Мрак је природни амбијент „црних тројки". Два 



месеца касније Кристиног сина Радомира, који се скривен опо-
рављао после Сутјеске, ухватили су четници ВК, заклали га и 
одсекли му главу. Чобани су је нашли у грмљу и закопали. 

Вук Калаитовић, УеПга§е, уговорни четник ВБ8 немачког 
\Уегтаћ1а, није од њих примао само задатке већ понешто и од 
немачке идеологије и доктрине. Одмазду на пример 100 за једнога. 
Када је Златарска парт. герила 26. јуна 1943. ликвидирала локалног 
четничког команданта у Бистрици, Калаитовог рођака, он се сетио 
Кајтелове норме сто Срба за једног Немца. Направио је списак од 19 
одабраних Бистричана, припадника НОБ и наредио њихово при-
вођење на Китоњу, брдо изнад Бистрице. Четворицу нису ухватили, 
тројицу је ослобдио, а дванаесторицу, једног по једног, приводили 
окрутном власнику њихових живота: Луку Бучевца (48), Солунца, у 
два мандата председника општине, оца 9-оро деце, Петра Љујића 
(42), оца осморо деце, Андрију Главоњића (40), Марка Рајића (45), 
Ивана Дулановића (40), Радомира Кнежевића (40), Павла Колашинца 
(40), Сретена Мартиновића (22), Миленка Стојића (28), Живка 
Драгашевића (22), Војка Млађеновића (22) и Живојина Жила Сте-
пановића из Пожаревца, ухваћеног партизана. Дванаест за једнога, 
седам очева 39-оро деце, два скоро ожењена и два неожењена. 

Командант смрти са флашом у руци на камену седи и про-
зива неукротиве поданике и псује. Наређује и руком показује према 
око 50 м удаљеној вртачи: „Води, води издајника!" Кољачи чекају 
са камама, музика раније мобилисанох трубача, такође Бистричана, 
свира, коло брадатих четника око вртаче игра. Још један, од Немаца 
из Дахауа преузет модел - да тиха музика прати колону пузећих 
костура до крематоријума. Коловођа, неки Зејо четник из Рустоша, 
води коло и пева: „Седи чича на врх сламе и „батином" плаши 
вране". Из вртаче: крици, рвање, хватање за каме. Био је врућ дан, 
крв се пушила. 

Када је дошао на ред Петар Љујић, Калаит му, закрвављених 
очију, уместо псовке понуди живот - ако се покаје. „Не треба мени 
- одговори му Петар - господине живот што ми нудиш од кога ћу 
се стидети. Моје је место са њима, мојим комшијама, најбољим 
људима." Оде и Петар:Ови људи нису се бојали смрти. 

Ове 2012. године, 69 година од клања на Китоњи - неко од 
потомака скупштинских антифашиста, који чекају пензије за заслу-
ге предака, можда и играча око вртаче, пушчаним метком разби, 



уништи, петоктаку на епоменику закланим - њихов зајкеднички 
симбол. 

Рекорд закланих у једном дану на Китоњи, није дуго трајао. 
Само до јуна 1944. Због од Златарске гериле осуђеног и убијеног 
попа Реље Пурића из Радијевића, љотићевца, па четника ДМ, који 
је занемарио цркву и литургију, ВК је у селима Комарани, Ради-
јевићи, Вилови, Бистрица, Радоиња и Новој Вароши спровео 
рацију. Ухапшено је и приведено око 150 лица, од којих 60 жена. 
Састављана је листа за реторзију 17:1 и писана наредба 19. јуна 
1944, која је почињала: "Лично сам осудио на смрт и стрељао 
комунистичке симпатизере и активне чланове у позадини и то: 

Добрилу Мичијевић, професорицу из Нове Вароши, Милу 
Ковачевић из Нове Вароши, Драгицу Борисављевић, учитељицу из 
Нове Вароши, Миша Ђековића, из Нове Вароши, Љуба Виторовића, 
из Нове Вароши, Милоша Петрића, са Тикве, Милорада Пушицу, из 
Дражевића, Глиша Гујаничића, из Комарана, Велимира Поповића 
Џамка, из Радијевића и госпођице Перку Пурић (1927) и Стани-
славу (1926) из Радијевића, активне комунистичке раднике у 
позадини и организаторе убиства почившег попа Реље Пурића" -
пише у заповести. Дакле, чобанице и госпођице, од 16 и 17 година, 
у од ракије испраном мозгу, организатори су убиства. 

Трећи дан од сабирања талаца у затвору почиње одбројавање 
и одвођење на Браношевац на клање. Недовољан је број од 11 упи-
саних у наредби и додају се: Никола Гујаничић, Богдан Тодоровић, 
Влајко Поповић, Милојко Пурић, Обрен Петрић (син Милошев) и 
Војо Мијушковић. Видовдански дани су, изгледа, инспирисали зло-
чиначку крв Вука Калаитовића за проливање људске крви. 

„Антифашистичка" ЈВО није стигла да развије неке своје 
органе: за планирање, вођење борби и за збрињавање, на пример. 
Нису јој ни требали. Али јесте у свим јединицама структуре егзе-
кутиве, као што су „црне тројке", слово „3", преки судови и др-
Командант Милешевског корпуса ВК 5. јуна 1943. наредбом 
формира шесточлани преки суд са потпоручником Радославом 
Николићем на челу.136 Суд већ 13. јуна заседа на ливади на Златару 
и суди кривцима за несуспелу четничку мобилизацију у марту 1943. 
саслушава неке од окривљених и сведоке. Доноси одлуку да девет 
лица буде ликвидирано: 

136 1 Војно ист.инст.ЈНА,архив непр.јед.бр.13/1-3, 143 



Сретен Вукосављевић и Јакша Богдановић, комунисти; суди 
им се други иут, да се ухвате и по кратком поступку ликвидирају. 

Капетан Никола Кијановић, команданг Милешевске четни-
чке бригаде, ухвати и кратким поступком ликвидира. 

Радисав Думић са синовима Драгом и Будимиром, из Дре-
нове, припадници НОБ, по кратком поступку ликвидирају. 137 

Милија Филиповић, из Сопотнице, који се крије, због сумње да је 
повезан са комунистима, ликвидира кад буде ухваћен. 

Радован Пусулић, командир седобранске четничке чете (уби-
ли су му сина при нападу на кућу), по кратком поступку ликвидира. 

Милош Дивац, из Дренове, припадник НОБ, буде кажњен 
смрћу. 

Убрзо по изрицању казне Милош је нађен заклан код једног 
извора на Златару, а његов син Милан у Штиткову. 

На истој седници суд је осудио 7 лица, постоје имена, да им 
се удари од 10 до 50, укупно 265 батина. Цивилизацијски домет 
ратовања и поступања ЈВуО, са припадницима сриског народа, као 
у доба султана Хамида. 

Да због ограниченог простора и времена наведемо само још 
неколико примера. Јунака са Кајмакчалана, Витеза Карађорђеве 
звезде и других ордена, ратног инвалида Момира Богићевића из 
Бурађе, што им је у својој кући (јануар 1942) приговорио на пона-
шању, четници Пожешког одреда, прво су испребијали, а потом 
пред чељадима у кући убили. Јеврема Млађеновића, домаћина 
најбројније задруге у крају, Бистричанина, комиту и робијаша из 
времена Турака, повереника Владе Србије уочи балканских ратова 
и 73-годишњег партизана заробили су Немци и са сином Лазаром, 
децембра 1943. предали четницима, а они их на падини Златара 
стрељали. Јеврем је на челу ланца од 6 његових синова и унука 
погинулих у партизанској борби. 

Божидар Ћосовић, војвода Јаворски 5. септембра 1941. са 
својим одредом дошао је у Нову Варош коју су дан раније устаници 
ослободили од усташа. Неочекивано, сударио се са Италијанима 
који су улазили у од устаника напуштену Варош. У бежању убили 
су 18 мушкараца, жена и деце муслимана и запалили им неколико 
кућа. 

13' Будимир погииуо у партизанима, а Радисава и Драга убили одметници у кући 
у Дренови 8.8.1950 

О 1 О 



Неколико одметничких група. заједно са Калаитом, крило се по 
завршетку рата око Нове Вароши. Понашали су се као друмски раз-
бојници; пљачкали задруге и продавнице, крали стоку из торова, пре-
сретали људе на путевима и отимали пазар, убијали и своје јатаке. 
Убили су 23 лица; 3 војника, 2 милиционара, 18 цивила (три жене и дво-
је деветомесечне деце) - из саслушања једног од њих, Самуила Рацића. 

Неколико речи о Калаиту, коме недавно у Штиткову под 
Јавором, тројица нових бизнисмена и новокомпонованих национал-
них брижника подигоше споменик, без епитафа, јер нису имали шта 
да напишу. Освештао га епископ Милешевски Филарет. Био је ко-
мандант више четничких јединица, командант Нововарошког среза 
постављен од Италијана 1942/1943., Уег1га§е (уговорни) четник ВОб 
\Уегтаћ1а. Из околине Фоче, октобра 1944. писао је жени у Сарајево 
да је водио више од 350 узалудних борби и изгубио преко 700 
бораца. Можда је и претерао, али он је био људождер. У борби са 
наоружаним муслиманима у Пријепољу 12.9.1943., лажно извиканој 
да је пошао у напад на Немце, погинуло мује 120, а помиње се и 170 
људи. У Вишеграду 8.10.1944. према његовом извештају у борби са 
партизанима изгубио је 265 погинулих и 260 заробљених људи. На 
десетине људи и жена осудио је на смрт, а његови црнотројкаши их 
клали, убијали, бомбе им у куће убацивали. Палили читава села. 

Тешко је било ком анализом ући у психолошко - ментални и 
морални склоп људи који су доносили одлуке о клању 12 људи на 
Китоњи, 17 на Браношевцу, уништењу породица Думбеловића, Сто-
јића, Матовића, Стевовића, клали их, свирали, играли и певали око 
вртаче из које се разлежу крици. И оних што у Калаитовом штабу у 
Новој Вароши слушају рапортирање неког Витомира, из Вилова, 
који је заклао Драгицу Борисављевић: „Цврчала је на ножу као гуја", 
а Калаит и сабраћа у злочинима скачу и трупћу ногама. И још Калаит 
грли егзекутора, кољача. Храбри га за наредни излазак из Штаба, јер 
ваља клати: чекају Добрила, Мила, Перка, Станислава. 

Калаит и његова дружина кољача загадили су српску историју, 
традицију, етику и духовност, и никакве скупштинске одлуке, реха-
билитације, споменици, парастоси по црквама и ТВ серије крваве руке 
и душе неће моћи опрати. Најгоре је што је тај распукнути карцином, 
који заудара, наставио да живи и после рата; метастазирао је на 
просторима Хрватске, Босне, Херцвеговине, Косова. И ту око нас. 
Данас ни деца без ножа не иду у кафиће, на утакмице, у школу. И боду 
се. 



Проф. др Жарко Крупеж 

О Д З Л О Ч И Н А Д О Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Ј Е 

Четници - антифашисти или антикомунисти? 

Собзиром на тода се у Чачанској регији налази Равна Го-
ра, то је деловање четника у овом крају било посебно 

изражено. 
Понашање четника у Другом светском рату има своје дубље 

корене. Наиме, монархистичка власт од стварања Југославије па све 
до избеглиштава краљевске владе 1941. године третирала је и про-
гањала комунисте као своје највеће непријатеље. 

Четници су се увек осећали као поборници, представници и 
заштитници монархистичке власти у Југославији. С обзиром на то, 
четнички покрег је у току Другог светског рата приказивао себе као 
представника избекличке владе и настављача политике те владе у 
условима окупације. 

Избегличка влада је желела да у Југославији има органи-
зацију која ће је организовано дочекати при повратку у Југославију 
кад се рат заврши, а да та организација не буде комунистичка. 

И док су комунисти у лето 1941. године позивали народ у 
борбу за ослобођење, четнички агитатори су обилазили села и 
сељаке и убеђивали их на послушност окупаторској власти; да се не 
боре против Немаца, већ да чекају да Енглези истерају Немце, ко-
јом приликом ће четници узети власт и тако дочекати повратак 
краља. 

Септембра и октобра 1941. године постојала је у Чачанском 
крају међусобна толеранција, боље рећи међусобно подношење из-
међу паргизана и четника. Октобра 1941. године одвијале су се заје-
дничке активности партизана и неких четничких јединица Чачан-
ског краја у ослобађању Горњег Милановца и Чачка, као и опсади 
Краљева. Наглашавам да се ради о неким четничким јединицама, 
јер Дража Михаиловић никада није издао заповест, ниједну наредбу 
за напад на Немце и друге окупаторске снаге. Међутим, да би 



оставио иовољаи утисак код народа, Дража је неко време 1941. то-
лерисао учешће неких четиичких јединица у заједничкој акцији са 
партизанима у нападу на окупатора. 

Октобра и почетком новембра 1941. године народ је масовно 
прилазио партизанском покрету. Јачањем партизанског покрета и 
порастом популарности вођа комунистичког покрета, смањивала се 
вероватноћа да ће четници успети да у моменту капитулације Нема-
чке омогуће безбедан повратак избегличке владе на власт у Југосла-
вији. 

У страху од јачања партизанског покрета и све веће попу-
ларности вођа тог покрета, комуниста, четници су оценили да ггар-
тизански покрет и комунисте треба што пре и на време уништити. У 
том циљу, а по наређењу Драже Михаиловића, четници нападају 
партизане у Чачку, Ужицу и другим местима. 

Нападом на партизане четници су желели да униште парти-
зански покрет, како би обезбедили да краљевска влада, по заврше-
тку рата и повратку из избеглиштва, без сметње комуниста, узме 
власт у земљи. Ту своју активност напада на партизане четници су 
незванично називали: чишћење терена од комуниста. 

Дража Михаиловић и избегличка влада очекивали су и нада-
ли се да ће четници уништити партизански покрет. Међутим, у не-
могућности да сами униште партизански покрет, четници се 
удружују са окупаторским снагама - Немцима и њиховим сарад-
ницима љотићевцима и недићевцима. 

У току децембра 1941. године четници легално улазе у Чачак 
запоседнут од Немаца. Командант четничког одреда Предраг Рако-
вић је успоставио пуну сарадњу са немачким командантом у Чачку, 
Фрикеом. Убрзо затим Раковић је, уз сагласност Драже и одобрење 
Немаца, примио команду места у Чачку. Током децебра 1941. 
године у Чачку је формиран мешовити ратни преки суд попа Булије 
(Булића). Од девет чланова суда био је само један Немац. Остали су 
били четници, недићевци и љотићевци. Затим су формирани четни-
чки судови скоро у свим селима Чачанског краја. Ови судови доно-
сили су одлуке о кажњавању заробљених партизанских бораца, 
чланова њихових породица, сарадника и симпатизера. 

Мучно је било гледати како улицама Чачка четници у сељач-
ком оделу, цокулама, војничким опасачем преко сукненог гуња, 
украшени реденицима преко груди, са црном шубаром на глави, 
необријани, масни од гибанице, базде на ракију - спроводе, везане 



жицом, Божу и Животу Крупеж, Радивоја и Михајла Чарапића, 
Војиелава Ристановића и његовог сина Милутина... Уиме краља, 
своје рођаке, пријатеље и комшије предају швапском војнику са 
захтевом да се приведени стрељају. А Шваба, преузимајући при-
ведене, чуди се како је могуће да за њих четници обављају тако 
прљаве послове. Међутим, од децембра 1941. године, па све до 
ослобођења земље, Немци су ретко улазили у села Чачанског краја. 
Препустили су да окупаторску власт, уместо њих, одржавају чет-
ници. По оној да је потурица гори од Турчина, четници су успевали 
да злочинима надмаше окупаторе - Немце. 

Све то и многошта још указује да четнички покрет није био 
антифашистички, већ антикомунистички. 

Стављање под слово „3" 

Током Другог светског рата у Србији четници су, у обрачуну 
са партизанима, њиховим породицама и симпатизерима, примењи-
вали праксу клања људи, феномен непознат на овим просторима од 
турског зулума. 

Метод клања четници нису примењивали против окупатора, 
већ према делу свог народа који се борио за слободу. 

Клање људи, својих противника, није било дело појединаца 
поремећеног ума, мада су извршиоци клања увек били индивидуе 
које су изгубиле, или нису ни имале људски карактер, већ су испо-
љавале својства животиња. Био је то већ осмишљен систем своје 
борбе у саставу активности четништва. 

Институција клања људи, званично стављање под слово „3", 
осмислио је, успоставио посебна правила и установио посебне 
делове својих јединица, Дража Михаиловић. 

Јединице за клање људи устројене су формацијски у саставу 
четничких бригада и корпуса. Те јединице назване су тројке, иначе 
у народу познате су под називом „црне тројке". Мада су носиле на-
зив тројке, оне су биле састава знатно већег броја индивидуа (да их 
не назовем људима). 

У јединице црних тројки биране су посебно крволочне 
индивиуе, које нису биле оптерећене никаквом идејом, већ само 
жељом да клањем људи испоље свој животињски нагон. 



Дража Михаиловић, уз сагласност председника избегличке 
владе у Лондону Слободана Јовановића, осмислио је листу ста-
вљања под слово „3" и формирање црних тројки за клање људи. Као 
главни шеф и наредбодавац, листу стављања под слово „3", уствари 
списак људи за клање, одобравао је Дража, а затим тако утврђену 
листу упућивао избегличкој (емигрантској) влади. 

Залагањем председника емигрантске владе Слободана Јова-
новића, листа људи стављених под слово „3", то јест, спискови 
људи предвиђених за клање, објаљиване су неко време (неких два 
месеца преко) радио Лондона, док ту бруку није укинуо министар 
иностраних послова Велике Британије. 

Деловање „црних тројки" у Чачанском крају 

Територију Чачанског краја покривао је Други четнички кор-
пус, чији је комадант био Предраг Раковић. У оквиру тог корпуса 
формацијски је постојала посебна јединица зликоваца „црних трој-
ки", чији је шеф био Бојан Ристановић, под чијом командом се 
окупио повећи број зликоваца. Седиште тих „црних тројки" било је 
у кући Тихомира Ђурића у селу Ракови код Чачка. У близини Ђури-
ћа куће, у ствари седишта „црних тројки", у Филиповића штали, 
четници су организовали затвор, тојест, хапсану, из које ни један 
затвореник жив није изашао. 

У ликвидацији затвореника није се чуо пуцањ ватреног ору-
жја јер су четници ликвидацију тих људи обављали искључиво 
камом. Клањем људи четници су показали бругалност која прелази 
границу људског разума. 

Уз велико поштовање сваке жртве појединачно и свих жр-
тава укупно, овим приликом, ради илустрације, поменућу само неке 
чланове породица, које су четници клањем уништили. 

У Чачанском крају четничке црне тројке клањем су уништа-
вале скоро целе породице, при чему су страдали и старци, жене и 
деца. У селу Мршинци четници су заклали четири члана породице 
Капларевић - Филипа, Ненада, Давида и Радомира. У Горњој Горе-
вници четници су заклали четири члана породице Тороман - Але-
ксандра, Војимира, Гроздану, која је била пред порођајем, и бабу 
Станку. У селу Виљуши, у породици Мандић, четници су заклали 
Светозара, Војислава и Живку. У Соколовићима заклали су браћу 



Комадинић, Милоша и Милутина, и њихову сестру Марију. У Сла-
тини, у фамилији Махаревић, заклали су Михаила, Станимира, Ми-
јата и Радисава. 

У селу Мојсињу заклали су Гојка, Сибинку и њихову кћерку 
Дару Пауновић. У Станичићима заклали су Драгољуба, Радојицу и 
Перунику Петровић. У селу Ракови четничке црне тројке, које је 
предводио Бојан Ристановић, заклале су: Љубинку Поповић, Тана-
ска Терзића, Светолика Јаковљевића, Радомира Савића, Милоша 
Жигића (сви из села Вапе); Ђуру Алексића из Заблаћа, Владету 
Радосављевића, Јанка Јурчића и Милорада ГТрелевића из Јежевице... 

Лешеве жртава четници су бацали у рудничке јаме, у реке 
Чемерницу и Мораву, док су неке лешеве жртава излагали на јав-
ним местима да их унакажене виде грађани. Тако, на пример, у селу 
Балуга Прељанска код Чачка, четници су заклали четири девојке: 
Ленку Крупеж из Ракове, Марију Комадинић из Соколића, Зору 
Гојковић из Прељине и Франциску Новак из Прислонице (избе-
глицу из Словеније). 

У циљу застрашивања народа, унакажена тела закланих де-
војака четници су изложили на раскрсници путева Чачак - Краљево 
- Горњи Милановац. 

У Чачанском крају у периоду од 1941. до 1945. године, чет-
ници су клањем усмртили 209 припадника Народноослободилачког 
покрета, од тог броја 61 су жене. 

Поред клања камом, четници су примењивали и друге злочи-
начке „специјалитете". Тако је Милан Вукосављевић звани Ваље-
вац, исекао секиром Милана Јовановића из села Бањице код Чачка. 

У Чачанском крају четници су батинама усмртили 35 родо-
љуба. Миладин Крупеж из села Ракове код Чачка, добио је од чет-
ника три пута по 25 батина. Треће батинање није издржао - преми-
нуоје. 

Милијану - Миљу Крупеж из истог села, Ракове, која је од-
гајила десеторо деце, кад је покушала да спречи да јој четници не 
одведу кћерку Ленку, један зликовац је ударио неколико пута кун-
даком пушке у пределу бубрега, умрла је после неколико дана. 

Посебан је случај у селу Липници, где су четници заклали 
Косану Пропадовић, а њеног брата Воју Пропадовић, а заједно са 
његовим другом Радмилом Јоксић - живе у земљу закопали. 



Законом на жртве (рехабилитација) 

Рехабилитација поред враћања изгубљених права, значи вра-
ћање одузете части, угледа и доброг гласа. При чему се претпо-
ставља да је гај који се рехабилитује поседовао част, углед и добар 
глас, те да му је све то неправилно неко одузео. 

Међутим, проблем је у гоме што већина тих које присталице 
четништва желе да рехабилитују - нису ни имале част, углед и до-
бар глас, или ако су то некада поседовали, све су током Другог 
светског рата, својим злоделима, изгубили, па нема шта ни да им се 
врати. 

Не може се говорити о части, угледу и добром гласу четника 
који су сарађивали са окупатором у борби против родољуба, фор-
мирали „црне тројке", убијали и клали људе, жене и децу, чиме су 
осрамотили српски народ. 

Присталицама чегништва, за рехабилитацију оних који су у 
току Другог светског рата сарађивали са окуиатором, придружили 
су се и подржавају их они који рехабилитацијом желе да оправдава-
ју свој поданички однос према моћницима који су извршили агреси-
ју на нашу земљу. 

Припрема за рехабилитацију већ дуго траје, а званично је по-
чела са доношењем закона о изјадначавању партизанског и четни-
чког покрета, настављена је са усвајањем закона о рехабилитацији, 
да би се у реализацију рехабилитације укључили и судски органи. 
Доношењем ових закона оправдава се погребом за помирење парти-
занског и четничког покрета. 

Међутим, подела на партизане и четнике захватила је гене-
рацију Другог светског рата, па је питање како помирити прошлост. 
У току тог рата актери догађаја су имали и одиграли сваки своју 
улогу по еопственом избору и на основу тога заузели места у исто-
рији. Док су се партизани борили за слободу, четници су сарађива-
ли са опупатором, прогањали партизане, њихову родбину, приста-
лице и симпатизере. 

Историјске чињенице се не могу мењати. Сваки актер Дру-
гог светског рата остаће обележен са својим делима. Садашња гене-
рација нема ни заслуга, али не сноси ни последице за поступке 
генерације из Другог светског рата. 



Инсистирање на помирењу има за циљ да се сарадници оку-
патора - четници и зликовци у њиховим редовима ослободе криви-
це и да их поистовете са жртвама. ГТитање је како помирити жртве 
са целатима и ко то може у име жртава да учини. 

Доношење ових закона има за циљ да се из наше историје 
избрише сарадња четника са окупатором. Тежња је да се кола-
борација прихвати као начин живота, како би се оправдала и лакше 
прихватила нова колаборација, у новим условима. Циљ ових закона 
није решавање социјалних проблема малог броја живих стараца, 
којима се додељује Равногорска споменица, већ да се поништава-
њем колаборације из доба Другог светског рата оправда нова кола-
борација према новим моћницима. 

Одлуку о рехабилитацији сарадника окупатора, уместо исто-
ричара, донеше посланици Скупштине Србије и тако сараднике 
окупатора прогласише борцима за слободу. Тако са закашњењем од 
шездесет година четници кренуше у борбу прогив својих сарадника 
- Немаца. Дизањем руку и збрајањем гласова, посланици Скупш-
тине Србије прогласише четнике борцима за слободу. Самим тим 
рехабилитоваше зликовце у четничким редовима. Тако се после 
шездесет година вратише четници. Овога пута нису стигли са Равне 
Горе, већ из Скупштине Србије. 

Доношењем ових закона дата је могућност рехабилитације 
четничких зликоваца. Какав апсурд, остадоше злочини, али нема 
више зликоваца. Неки виши судови пресуђују без правих доказа и 
документације, а као образложење обично наводе да је лице које се 
рехабилитује из идеолошких разлога страдало од „комунистичког 
терора". 

У досадашњим рехабилитацијама показало се да у тим суђе-
њима има много политике, а често мало права и правде. Тако су се 
политички интереси показали важнијим и јачим од правде и истине. 
Као пример наводимо да је на основу овог апсурдног закона, суд у 
Чачку рехабилитовао професора Косту Михајловића, директора 
гимназије у Чачку за време немачке окупације наше земље у току 
Другог светског рата. Као образложење рехабилитације суд наводи 
да је Михајловић Коста „жртва комунистичког терора". Међутим, 
суд прећуткује и не узима у обзир чињеницу да је тај Михајловић 
Коста био члан окупаторског преког ратног суда у Чачку. Тај суд је 
око 600 људи - бораца партизанског покрета, њихових рођака, 



пријатеља и симпатизера, осудио на смрт. Међу стрељанима је било 
35 ђака Чачанске гимназије. 

Ето, нашао се некакав суд да рехабилитује човека - про-
фесора и директора гимназије, који је своје ученике, њих 35, послао 
у смрт. Рехабилитацијом зликовца Михајловић Косте, суд показује 
непоштовање према жртвама. Рехабилитација злочинаца предста-
вља поново убијање већ убијених жртава. Зато је рехабилитација 
злочинаца највећа освета невиним жргвама. 

Ови закони ће, уместо помирења, оживети сећања на авети 
прошлости оличене у четничким црним тројкама, чије седиште је 
било у Ракови код Чачка. 

Оваквом рехабилитацијом оживеће сећање на Ђурића кућу у 
Ракови код Чачка, у којој су били припадници четничких „црних 
тројки", кућу у коју већ шездесет година нико неће да се усели, 
мислећи да је проклета. 

Рехабилитацијом сарадника окупатора упућује се лоша и ан-
типатриотска порука будућим генерацијама, јер ће на основу овак-
вих рехабилитација моћи да закључују да је исто бити патриота или 
сарадник окупатора. 

Знајући да само законским изједначавањем партизанског и 
четничког покрета, и судским рехабилитацијама, четници не могу у 
друштву достићи ниво патриота, кога су партизани заслужено по-
стигли у току народноослободилачке борбе, присталице четништва 
покушавају свим, некоректним и неморалним, средствима да умање 
патриотизам, значај и улогу партизана. 

Брише се све што подсећа на људе и догађаје из народно-
ослободилачке борбе. 

Посебно се сатанизују комунисти, мадаје из Чачанског краја 
током народноослободилачке борбе живот изгубило 458 чланова Ко-
мунистичке партије и 226 чланова Савеза комунистичке омладине. 

Укинути су празници који подсећају на народноослободила-
чку борбу. 

Из уџбеника су избрисани садржаји који се односе на наро-
дноослободилачку борбу. 

Промењени су називи улица, тргова, школа који подсећају 
на истакнута имена из народноослободилачке борбе. 

Срушена је биста и одузето име школе народног хероја Ми-
лице Вучетић (Мице Трепуше) у селу Трнави код Чачка. 



Одузето је име школе и срушена биста народног хероја Радо-
вана Јовановића у селу Прељина код Чачка. 

У Крагујевцу је срушена биста професора Милоја Павло-
вића, који је добровољно отишао на стрељање са својим ђацима, па 
проглантен за народног хероја, заслужио је. како часни људи кажу -
да буде проглашен за свеца. 

Поред умањења, чак и потирања значаја и улоге партизан-
ског покрета у току Другог светског рата, запостављају се догађаји 
из славне прошлости српског народа. Тако се у средствима инфо-
рмисања ретко помињу Косовски бој и Видовдан. 

Не помиње се Други српски устанак, јер је Таково замењено 
Равном Гором. 

Немамо серију о Душану Силном, па нам телевизија прика-
зује Сулејмана Величанственог. 

Многи догађаји из наше славне прошлости препуштени су 
забораву. 

На такав начин потире се и поништава историја нашег народа. 
Има људи чија је прошлост, или прошлости њихових пре-

дака, била лоша, па не желе да се то чује и да се зна. 
Има и оних који су против изучавања и помињања историје, 

јер то није модерно на Западу. Међутим, чињеница је: кад људи не 
познају историју, онда се са њима може лакше манипулисати. Тако 
је власт у западним земљама, посебно у Америци, користила не-
знање људи у својој земљи, да Србе и Србију прикажу као „лоше 
момке" те да их треба бомбардовати. И успеше 1999. године. 

Мада већ дуже време траје хајка не само на партизански по-
крет, већ се врши прекрајање и потирање историје нашег народа 
уопште, а нема реаговања оних којима је дужност и обавеза да чу-
вају српске националне вредности. 

Изненађује ћутање и равнодушност према прекрајању ист-
орије. Ћуте историчари, ћути Српска академија наука, ћути Црква. 
То ћутање представља понижење и увреду људи патриотског осе-
ћања и определ^ења. У исто време. скоро свакодневно се у штампи 
и на телевизији јављају људи који не само да желе, очекују и да се 
надају, већ са великом сигурношћу унапред тврде да ће некакав суд 
рехабилитовати Дражу Михаиловића. Како један Чачанин у шали и 
с иронијом рече: „Рехабилитује се Дража Михаиловић, јер није 
потаманио (побио) све српске родољубе, већ само један њихов део". 



На крају, да подсетимо да се сиима филм (филмска серија) 
под називом „Равна Гора". Равна Гора је симбол четништва, јер је 
на њој Дража Михаиловић осмислио феномен стављања под слово 
„3" (списак људи које треба заклати) и наредио формирање црних 
тројки које ће гај посао клања обављати. Нису без разлога људи у 
Чачанском крају Равну Гору назвали „Срамна Гора", али су му тамо 
неки његови саборци и поштоваоци подигли споменик. 

Тај филм снима редитељ и глумац који се у јавним на-
ступима приказао као присталица четника које жели да изједначи са 
партизанима. Међутим, питање је како изједначити борце за сло-
боду - партизане и четнике који су у сарадњи са окупатором убија-
ли родољубе и вршили злочине над сопственим народом. 

Снимање филма под називом „Равна Гора" има за циљ да 
утиче на народ да прихвати рехабилитацију чегника и да их фил-
мом овековечи. 

Ако филм буде доследан истини, у шта сумњам, онда при-
ликом његовог приказивања треба склонити, не само децу, него и 
одрасле људе испред телевизора. 



Иван Матовић, публициста 

К О Љ А Ч „ П О Ж А Р Е В А Ц " - П А Р А Д И Г М А 
Ч Е Т Н И Ч К И Х З Л О Ч И Н А 

На самом почетку осамдесетих година прошлог века, у 
српском правосуђу се збио „случај" изузетно редак чак 

и у целој европској правној пракси новије историје: једна сподоба у 
људском обличју, један монструм, опскурна личност и зликовчина, 
након петодневног суђења за најсуровији ратни злочин против 
народа и државе, почињен готово четири деценије раније, у јеку 
стравичног Другог светског рата на нашим просгорима - осуђен је 
на смрт стрељањем за изузетно сурово недело: клање 49 сународ-
ника и приде по два Руса, Енглеза и Бугарина, све антифашиста и 
осведочених патриота. И све од сведока доказано и од починиоца, 
на јавном претресу, признато и погврђено. 

Све по реду и закону: суђење у првом степену, одржано од 
25. до 31. марта 1980. пред територијално надлежним Окружним 
судом у Зајечару; правду је „вагало" петочлано веће састављено од 
двојице редовних судија и тројице поротника; оптуженог Војислава 
Рајчића званог „Пожаревац", заступао је бранилац; казна смрт 
стрељањем, изречена 1. априла 1980. а, потом разматрана пред две 
правне институције, Републичким и Савезним Врховним судом, 
потврђена и, ускоро, извршена, будући да је у истражном поступку 
и судским сведочењима и у записима утврђено да је оптужени жрт-
ве сурово и без трунке самилости мучио и понижавао, па све клао 
„камом иза врата". 

Због природе и тежине кривичног дела, као и крајње контро-
верзног лика кољача „Пожаревца", догађај је изазвао дотад неза-
бележено интересовање домаће и стране јавности, па је о њему у 
штампи, публицистици и стручној литератури, а са ТВ екрана 
обашка, дуго расправљано у јавности, много писано и често пре-
причавано, па потом, неминовно, и заборављено. Тако данас тек 
покоји наш педесетогодишњак о том „суђењу века" памти само 
штогод, а млађи ни толико, сем евентуално из „треће руке" и све 
површније фељтонистике. 



Требало је да прођу готово четири деценије од тог судског 
процеса па да се 2004. године, у издању НИП-а „Тимок" из Заје-
чара, у публикацији са насловом „Бранио сам Пожаревца", огласи 
његов бранилац по службеној дужности, Београђанин по рођењу 
(1941) и угледни зајечарски адвокат Радмило Калчевић. Књига 
невелика по обиму, од свега 148 страница, илустрована фотогра-
фијама зликовца „Пожаревца" и 18 његових жртава, представља по-
пуларно и довољно стручно, а сасвим документовано и уверљиво 
штиво, па је жива штета што, штампано у тиражу од само 200 при-
мерака, није могло доћи у руке и узбуркати емоције многих заинте-
ресованих за истину о „Пожаревцу" и хиљадама његових „сукоља-
ча", за тужно подсећање на најмрачније време наше новије истори-
је, за опомену да демократске и антифашистичке снаге Србије и 
света у којем она запажено делује учине све како се нешго слично 
никада и никоме не догоди, не понови. 

Мени су сећања и сачувана документација са тог суђења, 
коме сам, у Великој сали Скупштине општине Зајечар, присуство-
вао у својству представника армијске „седме силе", помогли да, 
непосредно после судског процеса, официрима десетак гарнизона 
ЈНА говорим о профилу тог зликовца, узбудљивој атмосфери у 
судници, времену у коме су нам се те покоре догађале, реаговању 
наших медија и, нарочито, о опскурним јунацима тог срамног вре-
мена дивљања и размахивања крвавим камама припадника Равно-
горског покрета и Југословенске војске у отаџбини, чији је „Пожа-
ревац" био припадник и вођа једне од стотина њених „црних 
тројки". Па су ми се ги лични записи и сећања, а нарочито књига 
Калчевића, адвоката који је по службеној дужности али врхунски 
професионално, одговорно и часно, да додам и на господствен на-
чин, бранио тог монструма - послужили да напишем прилог за овај 
наш „округли сто" о четничким злоделима над српским народом, 
одржан у јеку деструктивног настојања дела историчара и већине 
медија да се те злочиначке терористичке снаге, на челу са ђенера-
лом Дражом, прикажу као антифашистички покрет, да се њихови 
злочини забораве, снаге колаборације рехабилитују. 

Животни пут Војислава Рајчића, у детињству названог „По-
жаревац", од рођења до првих почињених злочина против државе и 
народа био је дуг две деценије; рођен је у селу Подунавци општина 
Врњачка Бања, 1921. године, у сиромашној породици Живана и 
Николете, који су живели на имању од 28 ари. Оданде су се, са 



сином првенцем Војиславом у колевци, преселили у Пожаревац, где 
је од раније живео Живанов брат Василије, који ће, узгред буди 
речено, током израстања свог синовца и, нарочито, на почетку 
смутног ратног времена, као истакнути четник у одреду војводе 
Косте Пећанца, имати снажан и не нарочито благотворан утицај. 
Три године по досељењу у ову стару и из историје познату варош, 
мајка га је, са млађом кћерком, напустила и вратила се у завичајне 
Подунавце на падинама Гоча - да се више никада њих двоје, син 
„рана срећа" и мајка, не виде, што је, лишен мајчине љубави и 
препуштен утицају чаршије, врло тешко доживљавао и ту ће, 40 
година касније, за време реченог суђења за стравичне ратне злочине 
које је починио на локацијама у средишту Тимочке крајине, водећи 
неуронсихијатри, у улози судских веиггака, тражити бар обрисе од 
неких услова и узрока за његово крвничко и осветничко понашање 
према припадницима властитог наорда, људима њему непознатим и 
недужним. Остао јесте омален, неписмен, примитиван, ружњикав 
,искомплексиран и покоран пред јачима и вишима, дрчнима, спре-
ман да, пун срцбе и жеље за осветом, кад - тад, узврати. 

Окупацију земље априла 1941. године и, убрзо, трагичне по-
деле људи и њихово сврставање под различите ратне барјаке, 
доживео је у 20. години, да би већ у септембру, добровољно, ступио 
у Пожаревачки НОП одред под командом познатог комунисте и 
раније угледног учитеља Вељка Дугошевића. У тој јединици ће 
остати све до њеног разбијања у селу Нересници, при чему су они 
који су били сведоци тог времена и држања људи у њему памтили 
да „и није био тако лош борац". 

Остао је у одреду Димитрија Љотића, где ће за верносну 
службу примити три месечне плате. Онда су га, почетком пре-
вратничке 1942, заробили Немци и са групом превртљивих љотиће-
ваца, стрпали у женски затвор у Пожаревцу, па убрзо потерали у 
логор на Бањици, где није остао ни месец дана, већ је отпуштен са 
наредбом да се јави крајскомандантури у Пожаревцу и његовим 
чврстим обећањем да ће јој „бити на услузи". И био је: за почетак је 
проказао најмање 5 комуниста и сарадника НОГГа, међу којима и 
Александра Тодоровића званог Санче, који је у затвору, и уз уче-
шће „Пожаревца", толико тучен и мучен да је од батина испустио 
душу. Е, то ће „Пожаревца", октобра 1946, када је то његово злоде-
ло откривено и доказано, коштати 20 година затвора са принудним 
радом и губитком неких грађанских права, од чега ће, из непозна-



тих али и несхватљивих разлога, у казненом заводу у Сремској 
Митровици, издржати непуних 8 година, али о томе нешто касније. 

У рану јесен 1942. је, међутим, ухапшен од припадника 
Недићеве Пољске страже, па, са групом још неких Пожаревљана, 
спроведен у логор „Тилва мика" у руднику Бор, где је, на 7. Хори-
зонту, производио за потребе Трећег Рајха. Ни месец дана касније 
одатле је, у друштву са једним сапатником родом из села Рготина, 
стигао у то крајинско село, одакле су га два четника, убрзо ће 
дознати кољача из „црне тројке", одвела на Букову главу, где је -
како ће рећи у истрази после 38 година - срео гомилу сподоба ду-
гих и замашћених коса, под црним шубарама са кокардама, са неу-
редним брадуринама, који су заударали на лук и лошу ракију, 
смрдели на нечовештво. То је био штаб Борске летеће бригаде, а 
њен командант Драго Врањешевић, из састава Тимочког четничког 
корпуса Љубе Јовановића званог „Патак". Узгред, и Врањешевић и 
Патак су били бивши активни официри Краљевске војске, какав је 
персонални састав командне структуре, углавном, важио у целој 
Југословенској војсци у отаџбини, коју је војску управо тај састав, 
са нешто резервних старешина, претворио у терористичку војну 
формацију, наневши невиђену срамоту славној Српској војсци из 
балканских и Првог светског рата и васцелој слободарској Србији. 

С почетка је био обичан члан „црне тројке", једне од три у 
Штабу летеће бригаде, а када је њен командант обавештен да је 
вешт и дисциплинован на том „послу" позвао га је, са осталим 
кољачима, к себи, похвалио „Пожаревца" и унапредио га у вођу 
једне од те три своје „црне тројке", упозоривши их на строго скри-
вање правих имена, свог порекла и задатака које, под командом хи-
ровитог потпоручника Ракића - обављају „у славу и за добробит 
Њ.В. Краља и Отаџбине." 

На једном од следећих састанака командант Вранешевић, по 
чину жандармеријски наредник, одржао им је тираду о опасности 
од комунизма, што је у Калчићевој књизи - према признању 
„Пожаревца" у истрази - овако наведено: 

„Говорио им је о томе да се комунистички покрет шири и да 
постаје све снажнији, те да је њихова „света" обавеза и дужност да 
се свим средствима боре против комуниста и њихових симпатизера, 
и да их треба убијати без милости, а говорио им је тада, као и више 
пута касније, да народу треба говорити о „несрећи" која га очекује 
уколико победе комунисти, јер они не знају за брак и породицу, да 

Т Ј / 1 



међу њима ие постоје родбинске везе, да брат живи са сестром, а 
мајка са сином, да жене живе са свима, да међу њима не постоји 
никакав морал, те да ће се сви хранити са казана. После одржаног 
говора Врањешевић је свечано предао нову каму оптуженом Рај-
чићу, који је том приликом на ножу положио свечану заклегву - да 
ће извршавати све задатке и да ће се борити против комуниста и 
њихових сарадника." 

Тако је „Пожаревац" добио стални ратни распоред на Буковој 
глави, да са својим потчињеним, двојицом помоћника у клању, извр-
шава одлуке четничког преког суда стационираног између штабова 
Врањешевића и Патка, а у саставу: Макса, Ћока Капетан и Гандић. 

За то време јединице летеће бригаде чешће ће „летети" на 
задагке по селима срезова Бор, Зајечар и Неготин, одакле би се вра-
ћале на Букову главу, са похапшенима на терену, предајући их пре-
ком суду Ђоке Канетана, а његова пресуда је једино могла бити -
„клање камом иза врата". Понекад би клао по наређењу кома-
нданта, који би му рекао „води га у 13. батаљон за кувара", што би 
значило - кољи! 

Првог потпуно непознатог младића дотераног из Бора, „По-
жаревац" је заклао октобра 1942, што је у истрази, чудесно спреман 
да сарађује са судијом, овако описао: 

„Командант Врањешевић је позвао унутра Саву и Гицета. 
Они су ушли унутра и убрзо су се појавили са оним малопре дове-
деним човеком. Када су изашли, Гице Мали ми је рекао: „Пожаре-
вац, спреми се ти". Питао сам га где ћемо ми, а он ми је одговорио: 
„Видећеш". Ја сам понео пушку и пошао са њима. Упутили смо се у 
један поток и удаљили од појате - куће у којој је био смештен штаб 
за око 500 метара. Зауставили смо се на месту које је изабрао Гице. 
Када смо се зауставили, Гице је извадио каму и рекао: „Држи 
каму". Ја сам узео каму у руке, а затим се даље Гице мени обратио 
речима: „Командуј му да седне доле на земљу". Ја сам командовао 
овом човеку, рекавши: „Седај доле." Онај везани човек је сео доле 
одмах, а Сава га је ухватио за косу и повукао назад према једном 
дрвету. Гице ми се онда поново обратио речима: „Шта чекаш, јер 
ћемо ми тебе, или ти њега". Сава је и даље држао оног човека за 
косу и тако му повукао и забацио главу натраг, а већ сам напред 
рекао да су му руке биле везане позади. Ја сам пришао са десне 
стране, набио му одмах нож у врат и повукао напред и пререзао му 



гркљан. Пре него што сам га убо и док сам му прилазио, тај човек је 
рекао: 

„Нећете дуго, мајку вам јебем!" Пошто сам га заклао, оста-
вили смо га на том месту. Ја сам се онда сагнуо и узео лишће и 
траву и обрисао каму, а потом је вратио Гицету. Сава и Гице ништа 
ми нису у том тренутку рекли. Сви заједно одмах смо кренули у 
штаб. Чим смо стигли, Сава је ушао у штаб и известио команданта 
бригаде Врањешевића шта се догодило: „Задатак је извршио Пожа-
ревац", мислећи при том на мене. Врањешевић тада ништа није 
рекао. На повратку са места где сам заклао овог човека па до штаба, 
Гице ме једног тренутка питао да ли знам кога сам убио, а када сам 
му одговио да не знам, он ми је рекао: „Убио си комунисту." Исто 
тако овде истичем да ми је Гице, предавши ми каму, рекао: „Оно 
што сам ја радио до сада, ти ћеш да радиш убудуће." Схватио сам 
да убудуће морам ја да кољем, као члан црне тројке. Овом човеку, 
кога сам ја заклао, нисмо ништа узели, јер није ништа ни имао 
вредно код себе. Ово прво убиство ја сам извршио још у току дана 
после подне, можда је било око три сата по подне. Име овог човека 
никада нисам сазнао." 

То прво убиство је, у првостепеној пресуди „у име народа" и 
саопштеној у подне 1. априла 1980, којом је осуђен на смртну казну, 
правнички језгровито наведено, а следе бројке све до 47, колико је 
наших људи „Пожаревац" лишио живота, све - сем једног изузетка 
- клањем камом, како је у истрази, на основу његове ревносне 
сарадње, утврђено. Ево тог стравичног списка: 

1. неутврђеног дана октобра 1942. год, у једном потоку на 
Буковој глави, лишио живота неидентификованог младића којег су 
четници довели из Бора - тако што је овог, док су му руке биле 
везане на леђима, а један члан „црне тројке" му држао главу и 
повукао уназад, снажно ударио камом у врат, повукао је напред и 
пресекао му гркљан; 

2. неутврђеног дана октобра 1942.год. у једном потоку на 
Буковој глави, лишио живота неидентификованог младића, кога су 
четници довели из Рготине - тако што је овога, док су му руке биле 
везане на леђима, а један члан „црне тројке" му држао главу и 
повукао уназад, снажно ударио камом у врат, повукао је напред и 
пресекао му гркљан; 

3. неутврђеног дана јануара 1943.год. у једном потоку на 
Буковој глави; лишио живота Станка Јанића, председника општине 



у селу Рготини - тако што је овога, док му је један члан „црне 
тројке" држао главу уз једно стабло, камом снажно ударио у врат, 
иовукао је напред и пресекао му гркљан; 

4. неутврђеног дана почетком 1943.год. у једном шумарку на 
Буковој глави, лишио живота Милана Деванића, из Доње Беле Реке 
- тако што је овога, док су му руке биле везане на леђима, присло-
нио уз једно стабло, левом руком му притскао главу уз исто, и ка-
мом у десној руци снажно га ударио у врат, повукао је напред и 
пресекао му гркљан; 

5. неутврђеног дана почетком 1943.год. на Буковој глави, ли-
шио живота неидентификованог младића, кога су четници довели 
из Борског рудника - тако што је овога, док му је један члан „црне 
тројке" притискао главу о стабло и повукао уназад, камом снажно 
ударио у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

6. неутврђеног дана априла 1943.год. у близини села Вражо-
грнца, лишио живота неидентификованог човека - тако што је ово-
га, на његовој капији, а пошто су га из куће извели четници и др-
жали, снажно ударио камом у врат, повукао је напред и пресекао му 
гркљан; 

7. дана 26. IV 1943.год. око 22 часа, у селу Сиколу, лишио 
живота Аранђела Милановића из Сикола, официра у пензији - тако 
што је овога, на његовој капији, а пошго су га из куће извели чет-
ници и држали, снажно ударио камом у врат, повукао је папред и 
пресекао му гркљан; 

8. неутврђеног дана у лето 1943.год, код осматрачнице изнад 
села Рготине, лишио живота неидентификованог човека кога су 
четници довели из Рготине - тако што је овога, док су му руке биле 
везане на леђима, и док га је један од чланова „црне тројке" држао 
за косу и главу му повукао назад, камом снажно ударио у врат, 
повукао је напред и пресекао му гркљан; 

9. неутврђеног дана почетком октобра 1943.год, увече, ли-
шио живота Владимира Урошевића из Рготине - тако што је са још 
једним четником упао у кућу покојног Владимирта и из аутомата 
испалио му два метка у леђа, од чега је овај одмах умро; 

10. дана 23. IX 1943.год. у једном потоку на Буковој глави, 
лишио живота Живана Латинкића, из Доње Беле Реке - тако што је 
овога камом снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао му 
гркљан; 



11. дана 23.IX 1943.год. у једном потоку на Буковој глави, 
лишио живота Војислава Латинкића, из Доње Беле Реке - тако што 
је овога камом снажно ударио у враг, повукао је напред и пресекао 
му гркљан; 

12. неутврђеног дана децембра 1943.год, уједном потоку на 
Буковој глави, лишио живота Владимира Јовановића, званог Влајко 
Сарујкин, из села Рготине - тако што је овога, док су га остали чла-
нови његове „црне тројке" држали, камом снажно ударио у врат, 
повукао је унапред и пресекао му гркљан. 

13. дана 2. или 3. XI 1943.год, увече, у селу Рготини, лишио 
живота Глигорија Стојковића, из Рготине - тако што је са још неким 
четницима ушао у његову кућу, одвели га у једну собу и ту га ка-
мом снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

14. дана 6. XI 1943.год у једном потоку на Буковој глави, 
лишио живота Влајка Томића, из Рготине - тако што је овога, док 
су му руке биле везане позади и док му је један од четника држао 
главу, камом снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао 
му гркљан; 

15. неутврђеног дана новембра 1943.год, у једном потоку на 
Буковој глави, лишио живота Цветка Пујевића, железничара из 
Вражогрнца - тако што га је, док су му руке биле везане позади и 
док му је један од четника држао главу, камом снажно ударио у 
врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

16. неутврђеног дана новембра 1943.год на „Баругама" у 
близини села Трнавца, лишио живота Александра Н, војника Со-
вјетске армије, кога су четници ухватили у околини Бора после 
бекства од Немаца - тако што га је, док је овај лежао са рукама ве-
заним позади и док му је један од четника држао главу уназад, ка-
мом снажно ударо у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

17. неутврђеног дана крајем јесени 1943.год у једној шуми 
изнад села Салаша, лишио живота Миломира Радосављевића -
Пикија, учитеља из Неготина- тако што га је камом ударио испод 
леве плећке, па пошто је овај пао, подигао му главу и камом га сна-
жно ударио у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

18. неутврђеног дана крајем 1943.год, у једној шуми изнад 
села Салаша, лишио живота неидентификованог младића кога су 
четници довели из Неготина - тако што му је један од чланова 
његове „црне тројке" држао главу уз стабло, а он га камом снажно 
ударио у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 



19. неутврђеног дана у лето 1943.год, у једној шуми поред 
пута који води од села Салаша за село Сиколе, лишио живота Јакшу 
Савелића, судију Среског суда у Салашу- тако што га је, док су 
овоме руке биле везане напред, камом ударио испод леве плећке, а 
када је овај пао, снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао 
му гркљан; 

20. неутврђеног дана крајем јануара 1944. год, на једном 
брду изнад села Сикола, лишио живота Драгомира Јефтића из села 
Вражогрнца - тако што је овога камом снажно ударио у врат, пову-
као је напред и пресекао му гркљан; 

21. неутврђеног дана почетком 1944. год, на мзв. „Лапово" 
између села Салаша и Сикола, лишио живота Крсту Митровића, 
геометра - тако што је овога камом снажно ударио у врат, повукао 
је напред и пресекао му гркљан; 

22. неутврђеног дана почетком јануара 1944. год, у једној 
шуми изнад села Салаша, лишио живота неидентификованог мла-
дића којег су четници довели из Неготина - тако што је овога, док 
га је један од чланова његове „црне тројке" држао везаног, камом 
снажно ударио у враг, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

23. неутврђеног дана у пролеће 1944. год, у једној шуми 
изнад села Салаша, лишио живота Борислава - Борчета Миленкови-
ћа, из Рготине, члана Среског комитетата КПЈ - тако што је овоме 
камом урезао петокраку звезду на левој страни груди и на тој рани 
гасио цигарету, а затим га је камом снажно ударио у врат, повукао 
је напред и пресекао му гркљан; 

24. неугврђеног дана у пролеће 1944.год, у једној шуми 
изнад села Салаша, лишио живота Вукашина Јоцића, из Рготине -
тако што је овога, док је он био везаних руку позади и док му је 
један од чланова његове „црне тројке" уз стабло држао главу ун-
азад, камом снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао му 
гркљан; 

25. неутврђеног дана у пролеће 1944. год, у једној шуми 
између села Салаша и Јасикова, лишио живота Костју Н. војника 
Совјетске армије, кога су четници ухватили после бекства од Нема-
ца код којих је био заробљен у Бору, тако што је овога, док је био 
везаних руку и док му је један од чланова његове „црне тројке" др-
жао главу уназад, камом снажно ударио у врат, повукао је напред и 
пресекао му гркљан; 



26. неутврђеног дана у пролеће 1944. год, у шуми изнад села 
Салаша, лишио живота Душана Петковића, ученика Учитељске 
школе у Неготину - тако нгго је овога, док су му руке биле везане и 
док га је један од чланова његове „црне тројке" држао уз стабло и 
главу му повукао уназад, камом снажно ударио у врат, повукао је 
напред и пресекао му гркљан; 

27. неутврђеног дана у пролеће 1944. год, у шуми изнад села 
Салаша, лишио живота Добрицу Н. кога су четници довели из Не-
готина - тако што је овога, док су му руке биле везане и док га је 
један од чланова његове „црне тројке" држао уз стабло и главу му 
повукао уназад, камом снажно ударио у врат, повукао је напред и 
пресекао му гркљан; 

28. неутврђеног дана у лето 1944. год, у шуми изнад села 
Салаша, лишио живота Воју Радоњића, машинбравара из Неготина 
- тако што је овога, док га је један од чланова његове „црне гројке" 
држа,о камом снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао 
му гркљан; 

29. неутврђеног дана маја 1944. год, на утрини изнад села 
Сикола, лишио живота Станоја Живуловића, железничара из села 
Трнавца - тако што је овога камом снажно ударио у враг, повукао 
је напред и пресекао му гркљан; 

30. неутврђеног дана априла или маја 1944. год, на једној 
утрини изнад села Салаша, лишио живота двојицу иеидентификова-
них водника - пилота Британске армије који су након оштећења 
њихових авиона приликом бомбардовања на територији Румуније 
успели да са авионом пређу Дунав и да се падобраном спусте у 
околини Бора, где су били заробљени од четника Драже Миха-
иловића и спроведени у Салаш, а затим у Сиколе - и то тако што је 
пилота нижег растом, док су му руке биоле везане позади и док су 
га држали двојица чланова његове „црне тројке", камом снажно 
ударио у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; а потом, 
када су четници довели пилота вишег растом, коме су такође руке 
биле везане позади, наредили му да седне, а он га камом снажно 
ударио у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

31. неутврђеног дана у 1944.год, у једној шуми изнад села 
Салаша, лишио живота неидентификованог глумца Нишког позо-
ришта - тако што је овога камом снажно ударио у врат, повукао је 
напред и пресекао му гркљан; 



32. неутврђеног дана у лето 1944. год. заједно са Живадином 
Поповићем - Спалајком, вођом једне „црне гројке", у шуми изнад 
села Салаша, лишио живота Славицу Н. зв. Луција - тако што је 
ову држао за руку, док ју је Поповић ударио камом у врат и пресе-
каојој гркљан; 

33. истог дана и на истом месту као из тач. 32, лишио 
живота Тодора Бабића, зв. Косовац - тако што је овоме, убрзо по 
убиству Славице Н. зв. Луција, наредио да седне, па када је овај то 
учинио, један од чланова његове „црне тројке" држао је Бабића за 
ноге, а он га је камом снажно ударио у врат, повукао је напред и 
пресекао му гркљан; 

34. неутврђеног дана августа 1944. год, у шуми у којој је 
лишио живота именованог судију Јакшу Савелића, лишио живота 
Јездимира Шарића, трговца из Београда - тако што је овога, док су 
га двојица чланова његове „црне тројке" држали, камом снажно 
ударио у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

35. неутврђеног дана у лето 1944.год, на утрини изнад села 
Сикола, лишио живота Михајла Тошића, агронома из Неготина -
тако што му је наредио да седне, па када је овај то учинио и док су 
овога двојица чланова његове „црне тројке" држали, камом га сна-
жно ударио у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан; 

36. неутврђеног дана у лето 1944. год, код моста на Сикол-
ској реци, лишио живота Жику Цветића, рударског радника из 
Сикола - тако што је овога, док су истог држали двојица чланова 
његове „црне тројке", камом снажно ударио у врат, повукао је на-
пред и пресекао му гркљан; 

37. неутврђеног дана крајем јула 1944. год, лишио живота 
Жику Јеремића, зв.Американац, из Рготине - тако што га је - пошто 
га је претходно у затвору у Сиколу бесомучно тукао мотком и 
мокрим конопцем поливајући га хладном водом - код напуштене 
рударске шалите на планини Дели Јован, пошто му је наредио да 
седне и пошто је овај то учинио, камом снажно ударио у врат, 
повукао је напред и пресекао му гркљан; 

38. у исто време, на истом месту и на исти начин и пошто га 
је претходно мучио - све као у тач. 37 - лишио живота Марка Жи-
вановића, из Рготине; 

39. неутврђеног дана крајем јула или у августу 1944. год, на 
утрини изнад села Сикола, лишио живота Божидара Јанића, из Рго-



тине - тако што је овога камом енажно ударио у врат, повукао је 
напред и пресекао му гркљан; 

40. неутврђеног дана јуна или јула 1944. год, на утрини 
изнад села Сикола, лишио живота Боривоја Петковића, учитеља из 
села Доброг Поља - тако што га је камом снажно ударио у врат, 
повукао је напред и пресекао му гркљан; 

41. неутврђеног дана крајем јула или почетком августа 1944. 
год, на утрини изнад села Сикола, лишио живота двојицу неиденти-
фикованих војника Бугарске окупационе армије које су четници 
Драже Михаиловића заробили при покушају ове двојице да пре-
бегну на страну народноослободилачке војске Југославије - тако 
што је, док су им руке биле везане отпозади, камом снажно ударио 
једног у врат, повукао је напред и пресекао му гркљан, а одмах 
потом на исти начин заклао и другог; 

42. неутврђеног дана у лето 1944. год, у близини села 
Сикола, лишио живота неидентификованог човека кога су четници 
довели из села Добрујевца због растурања летака - тако што је ово-
га камом снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао му 
гркљан; 

43. неутврђеног дана у лето 1944. год, у близини села 
Сикола, лишио живота неидентификованог човека кога су четници 
довели из села Рајца због растурања летака - тако што је овога 
камом снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао му 
гркљан; 

44. неутврђеног дана септембра 1944. год, поред реке Тимок 
у близини села Трнавца, заједно са четником званим Чаруга, лишио 
живота неидентификованог студента званог Циганче - гако што је 
овога, заједно са још једним четником, држао за главу и руке док је 
Чаруга овоме пресекао гркљан; 

45. неутврђеног дана септембра 1944. год, при повлачењу 
четника са Букове главе, између села Доња Бела Река и Кривеља, 
лишио живота неидентификованог борца Народноослободилачке 
војске којег су четници заробили, тако што је овога док су му руке 
биле везане позади, камом ударио испод леве плећке, па када је овај 
пао, пошто су га двојица чланова његове „црне тројке" окренули, 
камом га снажно ударио у врат, повукао је напред и пресекао му 
гркљан. 

46. неутврђеног дана септембра 1944. год, при повлачењу 
четника наведеном у тач.45, на путу у селу Кривељу, лишио живота 



неидентификованог борца Народнооелободилачке војске кога су 
четници, док је овај лежао на путу са рукама везаним позади, ка-
мама боли у груди - тако што је овога камом снажно ударио у 
врат,повукао је напред и пресекао му гркљан; 

47. неутврђеног дана септембра 1944. год, при повлачењу 
четника наведеном у тач. 45, на путу у шуми на око 5 - 6 километа-
ра од села Кривеља, према Злотским планинама, лишио живота не-
идентификованог борца Народноослободилачке војске кога су чет-
ници били раније заробили, тако што је овога, док су му руке биле 
везане позади, камом снажно ударио у врат, повукао је напред и и 
пресекао му гркљан. 

Адвокат злочинца „Пожаревца" по службеној дужности и 
писац књиге „Бранио сам Пожаревца" на 9 страна, на основу доку-
мената из образложења најстроже казне, наводи појединости из 
сведочења мајки и очева, сабораца и сапатника покланих жртава, 
све стравичнија и дирљивија једна од друге, подједнако оптужујуће 
за осуђеног и његове сараднике Саву, Љубу, Гицета, Спалајка и 
друге „црнотројкаше". 

Чуло се, у истрази и на суђењу, што је окривљени и признао, 
да је „Пожаревац" неке појединце сурово мучио и понижавао, уре-
зивао им ножем петокраку на телу, лизао оштрицу крваве каме, чак 
захватао у конзерви крв из ране и пио... 

Обавештен о његовом „преданом раду на сузбијању кому-
ниста", а то је значило у вештини баратања ножем у клању људи, к 
себи, у Салаш, позвао је „Пожаревца" командант четничког корпуса 
Патак, честитао му „на преданом раду"; одузео му и бацио на сто 
дотадашњу и поклонио му нову каму, рекао је „ добијену са Равне 
горе." Као редова од поверења, водио га је више пута у својој пратњи 
„по терену", а „Пожаревац" ће у истрази навести да је команданта 
Патка пратио и на неке разговоре и преговоре са Немцима, једном 
приликом близу Параћина, а двапут другде, где би се при сусрету и 
после разговора љубили, а нешто су, на осами, и потписивали, после 
је, у истрази, чуо - уговоре о заједничкој борби против комуниста, у 
које су четнички команданти у слободарској Тимочкој крајини убра-
јали све антифашисте. До смрти није могао опростити команданту 
Патку што га је у јесен 1944. сурово оставио на немилост партизани-
ма и црвеноаремјцима,а безмало 40 година касније излежавао се на 
меку душеку у Паризу окружен „горилама", док је он, „Пожаревац", 



одговарао за своје и гуђе грехове, убрајајући и команданта бригаде 
Врањешевића и корпуса Јовановића. 

Ради потпуније представе о овом кољачу ево и неких извода 
из изјава, одноено навода из записа о „Пожаревцу" од једног броја 
компетентних учесника у овом судском процесу. 

- Председник Великог већа Зајечарског суда, Владимир Ми-
лошевић, приликом саопштења смртне пресуде: „Протеклих неде-
љу дана водили смо претрес једног промашеног живота. За старије, 
био је то сусрет са савешћу, за младе посматраче час историје. 
Остаје порука да се тако нешто не сме никада поновити. Порука да 
се морају чувати тековине Народноослободилачког рата и социјали-
стичке револуције..." 

- Заступник јавне тужбе Миљан Шарчевић: "Оптужени је 
осрамотио и окаљао лик човека уопште, убијао је уживајући, по-
носио се крвавом одећом и камом и као вођа „црне тројке" био 
страх и трепет, а пред овим судом злочинац какав се ретко рађа. 
Био је толико суров да би, кад је требало да убије оца и сина, прво 
заклао сина да би отац више патио... Оптужени је био типични 
четнички кољач. Само једну жртву убио је из пушке. Остале је лик-
видирао искључиво камом, уживајући у њиховим мукама. Био је 
права звер. Можда би се и звери увредиле што га називам њиховим 
именом." 

- Пуковник проф.др Стеван Петровић, судски вештак: „Четн-
ички кољачи су долазили добровољно, из реда олоша, бирани из 
круга психопата, нестручних и примитивних, дубоко оштећених ли-
чности. „Пожаревац" је, јамачно, од ових других. Он је човек нис-
ког раста, није искључено да је у младости имао комплексе. Међу 
хладнокрвним убицама често се срећу особе које су рђаво прола-
зиле у тучама с вршњацима. Такви су људи понајчешће отровани 
неутаживом мржњом и траже заштитника, организацију некакву 
под чијим ће окриљем осетити укус моћи. Они се слепо повинују 
наредбодавцима и не лупају главу о исправностима њихових одлу-
ка. Они никад нису у недоумици, за њих мисли неки други мозак, 
они немају грижу савести, њима је непознаго осећање кривице. Он 
је, литерарно речено, монструм. Психијатрски речено: он је етички 
искривљена личност, човек закржљале савести. Ако се савест кади-
кад и будила, био је сигуран анестетик ракија, којује морао да пије. 
Таква је већина ратних злочинаца, јер кад је нестало вођа и њихо-



вих ауторитета, они су се примирили у улогама мирних и солидних 
грађана..." 

- Спасоје Милошев, заменик савезног јавног браниоца: „См-
ртном казном оптужени се онемогућава да убудуће врши кривична 
дела, а са друге стране њом је нужно остварити васпитни утицај на 
друге да не чине кривична дела, да се тако тешка дела не праштају 
и да заслужена казна коначно ипак следи. Нема сумње да оваква 
казна треба да има утицај на јачање морала, друштвене дисциплине 
и одговорности." 

- Милорад Стаменић, сведок који је случајно избегао Рајчи-
ћевој ками: „Кад би пришао жртви, опгужени би изменио лик. Очи 
би му се замутиле, коса некако накострешила и ходао је нечујно, 
као да лебди..." 

- Ранђел Стојковић, сведок: „Кад су ушли њих тројица 
(„црна тројка с „Пожаревцем" на челу) у кућу, један је упитао: да 
ли сте ви домаћин Григорије Стојковић? Мој отац је одговорио: Да, 
ја сам. Да ли желите да са вама разговарамо овде, испред ваше жене 
и овим дечаком, или оћете да идемо у друго одељење? Мој отац је 
прошао Албанске гудуре, Церску битку, Солунски фронт, стари 
ратник, знао је шта га чека. Рекао је: идемо у друго одељење. За-
дњим погледом погледао је мајку и мене. Моја мајка је фактички 
почела да плаче и рекла: немојте молим вас, ја вас преклињем, шта 
ћу ја и ово јадно дете? Синови су нам већ у нишком логору. Ако 
њега убијете, и ми ћемо да помремо...Након два минута или три, чу-
ли смо неки жучан разговор у суседном одељењу и кркљање. Моја 
мајка ме стегла за руку и рекла: синко, заклаше га... Геометар Крсто 
Митровић из Салаша у једном тренутку је рекао „Пожаревцу" -
„Кољите, јебем вам мајку кољашку, неко ће и вас да коље!..." 

- Радмило Калчевић, бранилац „Пожаревца" по службеној 
дужности: „Кад год сам био у посети код њега у просторији одре-
ђеној за посете зајечарског затвора, или када сам присуствовао ње-
говим испитивањима, увек сам гледао у правцу његових руку, које 
су са дебелим, затупастим прстима и са доста очврслих жуљева. 
Замишљао сам ту његову руку десницу, ту шаку која је толико пута 
замахивала, чврсто држећи каму, и која је снажно ударајући оштри-
цом равногорске каме у вратове својих жртава, коју је убадао и 
одмах је повлачио према себи, пресецала тим поступком њихове 
гркљане. Размишљао сам о тој његовој рутинској огуглалости у из-
вршавању свих тих наведених клања, са истовремено усредсре-



ђеном пажњом да што прецизније изврши клање, да се што мање 
окрвави, да себи не причини посао и да одмах затим што пре из-
вести о томе и поднесе рапорт претпостављеном о извршењу пове-
рене му „пресуде" или наредбе..." 

- „Пожаревац", сам о себи: „После толико закланих од моје 
руке, ја сам био огуглао и то је за мене постао посао скоро као и 
сваки друти и навика, као што морам да једем, да пијем и да спавам, 
јер сам много пута окрвавио руке и нисам смео натраг. Осетио сам 
неко олакшање тек кад нисам убио тог једног јединог човека, али 
сам тад био сам и могао сам да га не убијем тако што сам га оставио 
да буде сам, без мене, и он је то искористио и побегао. Тек сада, 
после толико година, кад сам напослетку ухапшен, признао сам и 
признајем све то што сам урадио, јер се кајем и оћу мирније, колико 
се то може, да спавам и чекам шта ће суд да уради, а не верујем да 
ће овај суд да ми поштеди мој живот, као што то није радио ни онај 
четнички преки суд: судије Макса, Ћока Капетан и Гандић, који 
није много никога ни саслушавао него је по кратком поступку су-
дио на смрт и ја одма убивао. Док нисам ухапшен, много пута сам 
све то сањао и нисам био миран и покајао сам се. Нисам смео да 
идем у друштво где има много људи, избегавао сам да пијем ракију 
и вино да се не би одао. Сад се кајем за све те младе и старе људе 
које сам поубивао, али џабе, шта то вреди сада. Сад ће мене неки 
други да убију за рачун суда и државе и на трошак ове наше држ-
аве. Као што сам ја био џелат овим људима који се наводе у оп-
тужници, мени ће сада суд и држава да буду моји џлати. Ето, то је 
то што могу да вам кажем, кад ме питате и ако можете да ме 
разумете, мене и ову туђу и моју несрећу. Никада ми нико није 
говорио зашто овога или онога морам да ликвидирам, нити сам то 
смео да питам. Морао сам само да слушам и извршавам наређења. 
Код првог убиства, када сам се успротивио, двојица четника су ми 
запретили: „Или ћеш ти њега или ми тебе!" 

На крају - о крају незаслужене и доста варљиве слободе: 
Време од почетка бежаније четничких јединица из Тимочке 

крајине, у септемру 1944, до суђења у Крагујевцу и осуде на 20 го-
дина робије, изречене у октобру 1946, за ратни злочин почињен у 
првој години рата у Пожаревцу, у сарадњи са окупаторском крај-
скомандантуром - испуњено је његовим страховима, обманама, ма-
херајима, лагањем, бежањем од сурове стварности остављене иза 
себе, на крајинским просторима. 



Дочепавши ее Равне горе, дубоко су се разочарали што она-
мо нису затекли ни свог ђенерала ни америчке официре који је, по 
обећањима, требало да их поведу „у сигурно крило Савезника". 
Наставили су траговима измицања свог вође и стигли до Добоја, где 
су их јединице армије Коче Поповића заробиле и потерале у „збир-
ни логор" крај Бањалуке, одакле су упућени да се јаве завичајним 
војним властима. 

Стигао је у родне Подунавце, где се одмах представио као 
борац измишљене јединице ЈА - од јесени 1943, показујући и неке 
потврде. У родном крају се, у оној победничкој еуфорији и наста-
лом метежу пришљамчио некој помоћној територијалној јединици, 
чак самовољно, ради уверљивости своје приче, пришио и застав-
нички чин. 

Онда је, октобра 1946, дошло суђење пред Дивизијским су-
дом у Крагујевцу, одакле је, на основу пресуде на 20 година 
присилног рада „са губитком неких грађанских права", спроведен у 
Казнени завод у Сремској Митровици, где ће, приљежно радећи и 
послушан, остати непуних 8 година. Оданде се вратио у родне 
Подунавце, на очевину. Ћутао је и вредно обрађивао својих 28 ари. 
Оженио се и подигао кћерку и сина, а пред хапшење 1979. имао је и 
унучади. Временом је и сам поверовао у своју измишљену причу о 
свом учешћу у НОР-у од 1943, нападно се ангажовао у органи-
зацији бораца, па ће му име бити објављено у књизи Добривоја 
Секуловића Малише „Врњачка Бања у НОБ", 1967. године. 

Укривање сурове ратне истине деценијама је потрајало, па 
се, на дојаву сведока, дознала, по оној народној: „Заклела се земља 
рају - да се тајне све дознају!" Ухапшен је октобра 1979, доста 
сморен астмом. И почела је истрага у којој је здушно и искрено 
сарађивао, схватајући да више ни од кога ништа нема да таји. Па ће 
25. марта 1980. почети и суђење пред гериторијално надлежним 
Окружним судом у Зајечару, који га је осудио на казну смрти 
стрељањем. Готово четири деценије после почињених злочина про-
тив народа и државе - за 49 усмрћених, од којих 48 камом „клањем 
иза врата, осуђен је - поновимо - на казну смрти стрељањем. По-
тврђену на седницама Врховних судова Републике и Федерације. Ту 
је и тачка на један сасвим промашени живот. Остао је парадигма ра-
тног злочинства, а прича о њему, опскурном јунаку - подсећање, 
поука, опомена. Све за сва времена. 



Владимир М. Никшић 

СТАВЉЕНИ ПОД СЛОВО „3" 
Одломци из књиге 

„Црни вођа" и његове ,,црне тројке" 

Да би што ревносније и успешније спровео упутства са 
Равне горе„...о систематском раду командоса ради ски-

дања свих издајника на својој зони...ради скидања комуниста свим 
средствима и начинима, посредно и непосредно" - интендантски 
поручник Предраг Раковић, у договору са немачком обавештајном 
службом, у помоћ позива школског друга из краткотрајних гимна-
зијских дана, Бојана Ристановића из Горње Горевнице, агента бео-
градске Специјалне полиције. 

Уђете ли у Ракову било с које стране, лако ћете пронаћи сео-
ски пут поред којег се протеже корито речице Чемернице, испод 
Љубићког Осоја. Поред сеоског пута, који повезују Прељину и Ми-
лићевце, била је напуштена штала Будимира Филиповића из Мили-
ћеваца, коју су Раковић и Бојан Ристановић претворили у затвор. 

Поменути Бојан, или „Црни вођа", како су га у народу по-
тајно звали, беше људескара, крупних костију, мало повијених леђа, 
мада је у го време имао 28 година. Оденут кратком доламицом, на 
глави је имао црну шубару са кићанком. На шубари, у висини чела, 
зјапила је мртвачка глава. Са аутоматским оружјем о рамену и 
камом о појасу, деловао је застрашујуће. Додате ли овоме високо и 
широко чело, очи као у совуљаге, лице издужено, усне танке и ру-
мене, нос мало повијен као у орла, и уз све то дугу косу и браду -
имаћете слику о лику кољаша Бојана Ристановића. 

Пред рат је служио у Краљевој гарди. Потом беше саобра-
ћајац у Београду, на најпрометнијој раскрсници код „Лондона". 
Затим ступа у Специјалну полицију у, по злу познатом IV антико-
мунистичком одељењу. Ту се обучио у примењивању најокрутнијих 
мера којима су подвргавани комунисти које су, под окриљем Закона 
о заштити државе, гонили до смрти. 



Тим иаучеиим методама додавао је Бојан и своје нове, до 
тада нечувене и невиђене. Оштром камом изводио је сулуду игру, 
отварајући ране на здравом телу, које би посипао сољу, како би 
муке биле болније и дуже, а у смргном ропцу, пред издисај, стра-
далницима би задавао задњи ударац у срце. Женама је чупао косу, 
секао дојке...По издисају, жртвама би пререзао гркљан, а на долину 
уморних груди, пошкропљених крвљу, урезивао је петокраку зве-
зду, излажући унакажено тело погледима путника намерника. У то-
ку ислеђивања, да би изнудио признања, бацао је саслушаване међу 
бесне коње, издресиране да уједају и убијају ногама. 

Од људи који су га у томе следили, формирао је Црне тројке. 
Злочин је, у почетку, изводио у присуству својих црнотројкаша, да 
би их касније доводио у ситуацију да и сами следе његовим при-
мером. Обуку је изводио у близини штале смрти, или на терену 
предвиђеном за клање. Убрзо би успешно обучени црнотројкаши, 
као и шеф им, толико огрезли у злочину да за дуже време, без 
проливене људске крви нису могли мировати. Излежавајући се у 
доколици, вајкали би се један другоме: 

- Кама ми се крви пожелела. 
-Вала ни ја је одавно нисам омрсио. 
- Ноћас мора некога помрчина прогутати. 
- Дете од литре ћу им за колевку заковати. 
- Чујем да преки суд опет заседа. 
Биће сече, као репе - радосно добаци један од сабраће у зло-

чину, знајући да је преки суд увек доносио смргне пресуде које су 
извршаване клањем. 

Освануо би дан, а комшија би сазнао да му нема суседа. О 
злочину би се брзо вест шапатом пренисила. Кољаш Радојко Јере-
мић Крмела је и у песму ушао: 

„Заклала га црна тројка, 
Црна тројка, Крмеле Радојка ". 
У „шталу смрти" довођени су људи са ширег подручја од 

оног којег је покривао Раковићев корпус, а које је било у Бранковој 
надлежности. У том грозоморном губилишту ноћу је стално шки-
љила светлост фењера и петролејске лампе. Око штале била је удво-
јена стража. Штали нико није смео прићи без Бојанове дозволе. 

По Бојановом доласку, априла 1943. године, Раковић га по-
ставља за начелника обавештајне службе свога корпуса. Убрзо по-
том, команда Корпуса оснива у Ракови затвор, у којем су затварани 



бивши иартизаии, припадници НОП-а и њихови симпатизери. Ту је 
заседао Преки суд Другог равногорског корпуса, који је готово све 
затворенике осудио на смрт клањем. Пресуду су извршавали припа-
дници „црних тројки", са шефом Бојаном Ристановићем. Затвор се, 
шапатом од уха до уха, прочуо као грозно мучилиште бораца за 
слободу. 

Најмрачнија страна четничког обрачунавања са припадни-
цима НОП-а свакако је увођење метода осуде на смрт - стављање 
под слово „3". Ова сурова замисао потекла је од Драже Михаи-
ловића. На судском процесу оптужница о мистериозном слову „3" 
утврдила је: „Осуђене на смрт ставаљао је (Михаиловић) под слово 
„3" (слово „3" је почетно слово речи заклати, а лице стављено под 
слово „3" морало је бити заклано). Михаиловић је дао директиву да 
свака његова бригада формира „црне тројке" које су конспиративно 
радиле. Те тројке носиле су детелину са четири листа израђену од 
сивог картона, као знак распознавања. 

Обавештавајући председника југословнеске владе у ЈТондону 
о примени слова „3", Дража Михаиловић у депеши бр. 116 од 27. 
јуна 1942. године пише: „Сада треба прилазити обазриво с преда, а 
обрнуто прилазити с леђа. Слово „3" треба да прате тројке". 

У „црне тројке" бирани су кроволочни људи, са патолошком 
мржњом према партизанима и њиховим сарадницима. Ступајући у 
„црну тројку" његови припадници су преузимали обавезу да изврше 
свако наређење без поговора. Ко би једном у њу ступио, никада се 
више није могао ослободити преузете обавезе. Приликом ступања у 
„црну тројку" саопштено је да ће у случају неизвршења наређења 
бити стрељан. 

Спроводећи масовно клање и убијање припадника НОП-а, 
извршиоци злочина забрањивали су да се убијани сахрањују на гро-
бљима. Нису дозвољавали родбини да своје најдрже страдалнике 
ожале кукањем или плакањем, ниги да приређују икакве церемо-
није. Без дозволе четничких власти, убијене нису смели ни сахра-
њивати. А кад и то дозволе, строго су мотрили ко долази на испра-
ћај убијених. 

Стравичан биланс покланих у Ракови никада се неће тачно 
сазнати. Људи су довођени са стране. Њихови најближи нису знали 
куда су одведени и где су страдали. Сахрањивани су тајно. 



Према утврђеним подацима, зна ее да су цриотројкаши на 
територији коју је покривао Раковићев корпус, клањем убили 128 
лица од којих 33 у срезу Љубићком, 73 у Трнавском и 22 у Чачку. 

Милоје Ракановић из Горње Горевнице казивао је да су у 
Среском народноослободилачком одбору за Љубић 1945. године, на 
основу изајава саслушаних четника, установили да је 138 припа-
дника НОП-а заклано у Ракови. 

Мученици над којима је вршен свиреп чин умирали су у гроз-
ним мукама, не сагињући кичме и своје поносите главе, пркосећи јези-
вој смрти и ништавилу злочинаца чији су помућени умови сејали смрт. 

Ужас поред Горевничке реке 

Примивши поруку од мајке да дође брату на сахрану, Гроз-
дана Грозда Тороман - Сретеновић, код суседа у Калиманичима 
склони трогодишњу ћеркицу Злату, а сама, успут, наврати у Љубић 
код ујне Јуце. 

- Шта ми ти велиш, ујна, да ли да идем кући? Право да ти 
кажем, страх ме је од четника. Ако сазнају да сам скривала Милу, 
нећу извући живу главу. 

- Немој ићи, ћери моја. 
- Како ће Лика сама? Морам јој се наћи при руци. Ко ће, ако 

ја нећу? Идем, па ма шта ме снашло - рече Грозда и оде. 
Истога дана 14. августа 1944. године, вршене су припреме 

за Војову сахрану, којег, неки дан раније, убише четници у Прања-
нима. Није се очекивала и ова бездушност. Пало је вече тужно, јер 
га мртвог отеше, а плакати није смела, јер су и то четничке власти 
браниле. Наједном, из мрака се појавише наоружани људи. Пред-
водио их је „црни вођа". У његовој пратњи били су црнотројкаши: 
Алекса Ковачевић - Босанац, избеглица из Босне, Милољуб Јели-
сијевић - Гининац из Горње Горевнице, Љубо Обрадовић - Котур 
из Миоковца, Превислав Миловановић - Ебир из Трбушана и 
председник сеоског равногорског одбора, Миленко Арсенијевић. 

Одмах је настало сурово пировање, у црној ноћи. Из куће 
потераше Грозду, бабу Станку и радника Светислава Матијевића из 
Вранића. На изласку из дворишта, муклу и гробну тишину мучени-
чке ноћи пресече Гроздин крик: 

- Мајко, зашто ме у смрт позва! 



- Бојане, води мене, остави Грозду... 
- Њу да оставим, да роди Рушче? - псовао је Бојан ударајући 

ЈТику у лице. 
Водећи их путем са којег се неће вратити, кољаши су весело 

бирали жртве. Бојан, као вођа, са „Гининцем" се одлучи на нај-
свирепији чин. Заклаће мајки и чедо под грудима, да, заједно са 
мајком, умре. Хтели су да заплаше и застраше, живе и мртве. Желе-
ли су и страх оних који ће тек доћи. 

Неми, скамењени, код Тороманског моста, испод којег је 
протицала Горевничка река у таласима, пролазници и сами поста-
јаху део тог крвавопг ужаса и, одлазећи без речи, односили су у 
себи крик нерођеног детета, у руку мајке што грли јутро 

У локви крви, исечених плетеница, лежала је Грозда. Њено 
тело седамнаест пута камама рањено, оставише звери долазећем 
дану. До ње је лежала бака Станка, отворених старачких груди, и 
срца извађена. А мало даље, као да их чува, лежао је преклани Све-
тислав Матијевић, радник из Вранића. 

Из збирке „Тугованка" 

У дубоком и болном сећању су ми остали неки од тих грозних 
примера четничких злодела које сам дечијим очима видео, дубоко 
доживео, заувек упамтио и овде описао - као завет, као опомену. А 
после сам, као публициста, трагао и за другим, нажалост бројним, 
примерима људске несреће под влашћу зла домаћега. Део тога сам, у 
овој и другим књигама, обелоданио, истовремено своју тугу испи-
сујући и у песмама, чији сам један избор објавио под насловом 
„Тугованке". Ево једне од њих, насловљене „Црне тројке". 

Два коЈвача 
И ј е д а н вођа 
Та је бројка 
Црна тројка. 

Црне тројке 
Каме носе 
Њ и м а русе главе косе 
Злочинима се поносе. 

Црне тројке 
Кости ломе 
Муче,бију, 
У садизму не мирују 
Док се крви не напију. 

Црне тројке 
Камом кољу 
Кољу младе, 



Кољу старе, 
Да четници господаре. 

Црне тројке 
Срца ваде 
Секу дојке, 

Кољу момке и девојке. 

Црне тројке 
Кољу браћу Обрадовић, 
Николу и Милету. 
Кољу браћу Комадинић, 
Милутина и Милоша 
И Даринку 
Са две кћери 
Заклале су ове звери. 

Црна тројка 
Крв пролива 
Дању, ноћу 
Све то чини 
Црна тројка 
Јеремић Радојка. 

Црне тројке 
Црне ноћи 
Сретеновић Грозду кољу 
Под грудима чедо море 
Да не види светлост зоре. 

Црне тројке 
Сеју муке 
А мукама нема краја 
До самртног издисаја 
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